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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 Haugeråsen 

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

spennende aktiviteter og prosjekter. Gode relasjoner er det mest grunnleggende for barnas trivsel og 

utvikling.  

 

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

 

Vi skal ha et HJERTE for hverandre, dette innebærer at personalet på Haugeråsen skal: 

 Hjelpe – vi ønsker å hjelpe barna slik at de blir den beste utgaven av seg selv, de skal bli trygge 

på seg selv og utvikle selvstendighet og et godt selvbilde. Vi vil hjelpe foreldrene med gi barna en god 

oppvekst og ta godt vare på barna i barnehagen. Et godt samarbeid er viktig for at vi skal få det til. 

 Jeg-budskap – vi i barnehagen skal være kompetente fagfolk, vi skal ha et personlig budskap med 

bakgrunn i vår kompetanse. Vi har et personlig ansvar for gi barna en god hverdag i barnehagen! 

 Engasjert – vi skal være engasjerte i barna og deres verden. Vi skal også være engasjerte i 

barnehagen som helhet. 

 Raus – vi skal være rause, ha et varmt fang og ta avgjørelser som gagner barna 

 Tilbakemeldinger – vi skal gi tilbakemeldinger til foreldrene om hvordan barnets hverdag er i 

barnehagen. Barna skal få tilbakemeldinger på gode handlinger og på at de blir sett og hørt! 

 Ekte – vi skal være ærlige og oppriktige i vårt møte med barn og foreldre. 

 

Dette ønsker vi at skal gjennomsyre arbeidet vårt i barnehagen og være med å gi barna et godt grunnlag! 

Vi er her for barna! 

 

      

 

 

    

 

 



Barnehagen vår 

Vi åpnet i september 2011, og ligger flott til på Haugeråsen.  Vi har store flotte lokaler, med god utsikt 

utover dalen. Vi har 4 avdelinger fordelt på to etasjer, i underetasjen har vi personalrom, kontorer og 

møterom. 

I toppetasjen finner dere Blå og Gul, og der holder de yngste barna til. Avdelingene samarbeider tett, så 

de blir godt kjent på tvers. De har i tillegg til avdelingene: eget kjøkken, garderober og motorikkrom. De 

har lett tilgang til det lille uteområdet foran barnehagen, og til takterrassen. Tar de trappa eller heisen ned 

kommer de til verkstederommene og den store utelekeplassen. De deler jevnlig opp gruppene i 1-

årsklubb og 2-årsklubb. 

 

I mellometasjen holder Grønn og Orange til. I år blir Grønn en ren førskoleavdeling. Mens Orange i år blir 

en 2-5 års-avdeling. Avdelingene ligger vegg i vegg med de ulike verkstederommene. Gymsalen og 

mattevekstedet ligger i Orange-fløyen. Hjerte-, språk- og kreativt verksted, i tillegg til kjøkken, ligger i 

Grønn-fløyen. Alle avdelingene har hver sin dag på hvert av verkstedrommene, og minst en turdag i løpet 

av uka.  

 

Vi har allsidige aktiviteter for og med barna, daglige samlingsstunder, grupper og masse lek. Mer 

informasjon om de ulike avdelingene og hva konkret de skal gjøre finner dere i periodeplanen. 

 

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/haugerasen  

 

 

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 

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/


 

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. Disse er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 

 

Vi jobber målrettet med se hvert enkelt barn og anerkjenne de for hvem de er. Gode relasjoner og 

ansatte med kompetanse og holdninger som er tråd med rammeplanen, er viktig. Samarbeid med 

foreldrene er avgjørende for at vi skal få til dette. 

 

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. 

• Omsorg og lek, læring og danning 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 

 

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.  

Dagene skal være varierte og by på både planlagte og spontane aktiviteter, det skal være en god 

variasjon mellom inne og utelek og på fysisk aktivitet og hvile. Vi har spennende lekemiljøer, både inne 

og ute, de bidrar til variasjon og utfoldelse gjennom dagen.  

Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen. 

Leken har en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell kontekst, 

og barns relasjonskompetanse utvikles 

 



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 mellom 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 

▪ Vi har helt siden oppstart i 2011 hatt fokus på å «se barnet». Vi skal i år ha ekstra fokus på hvordan gode 

relasjoner kan skape et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø.. Gjennom løsningsfokusert 

tilnærming skal vi jobbe med hvordan vi kommuniserer, og hvordan vi får barna til å bli den beste 

utgaven av seg selv. Ved å møte barnet der det er, anerkjenne det og hjelpe det til å sette ord på sine 

emosjoner. Vi skal skape et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø, ved å være anerkjennende 

voksne som ser barna og hjelper dem til stadig utvikling. Vi skal være gode til å jobbe forebyggende mot 

mobbing, og iverksette tiltak dersom mobbing oppstår. 

▪ Gode kommunikasjonsevner og et godt utviklet språk er en viktig forutsetning for deltakelse, læring og 

utvikling. Tre av pedagogene våre har tatt videreutdanning i «Barns Språkutvikling og språklæring i 

barnehagen». Dette gir oss ekstra kompetanse på feltet som vi vil bruke.  

▪ Vi ser at følelsesspråket er viktig. Ved å kunne sette ord på de ulike følelsene vi har, og som vi erfarer at 

de rundt oss har, blir det lettere å regulere egne følelser og klare å forstå andres følelser. Her kommer vi 

tilbake til viktigheten av anerkjennende voksne, som ser hele barnet. Det er med på å skape en god 

tilknytning og trygge barn som tør å vise sine følelser, og etter hvert kunne regulere dem på en 

hensiktsmessig måte. Personalet skal være tilstede i barnas følelser, vi skal være en trygg havn når de 

trenger det og gi dem utfordringer og la de prøve seg i verden når de trenger det. Barnet skal bli trygt i 

seg selv, men i en barnehage er det også viktig at barnet blir trygt i gruppa og får gode opplevelser i 

fellesskap. Det å føle tilhørighet, vennskap og føle seg inkludert er kjerneoppgaver personalet skal sørge 

for at barna skal oppleve. For at barna skal utvikle sosial kompetanse trenger de en grunnmur med 

emosjonell kompetanse. Vi har ulike verktøy til hjelp i dette arbeidet, bl.a. hjerteprogrammet, «En koffert 

full av følelser», «Grønne tanker, glade barn» og «Jeg vet» 

 

 

     

 

 

 



 

 

 

Kommunens satsingsområde  

▪ Nittedal kommune skal være med på en satsing fra utdanningsdirektoratet som handler om inkluderende 

barnehage- og skolemiljø.  De skal drive utviklingsarbeid og kompetanseheving på området, noe som er 

helt i tråd med vårt satsingsområde. 

▪ "Vi bryr oss" er Nittedals prisbelønte kriminalitetsforebyggende arbeid, som starter allerede i 

barnehagen. En uke i året (uke 39) har vi ekstra fokus på dette. I år er temaet: Oppførsel i den digitale 

verden. For vår del blir det å snakke om det på barnas nivå, og ellers hva god oppførsel generelt er, og 

hvordan vi skal være mot hverandre. 

▪ I Nittedal har vi et godt samarbeid med kommunen, det arrangeres jevnlige styrersamlinger, 

arbeidsgrupper, nettverk for nyutdannede og det tilbys gode kurs.  

▪ Nittedals-barnehagene har utarbeidet en del felles retningslinjer og mål, f.eks. når det gjelder tidlig 

innsats, bedre tverrfaglig innsats (BTI), oppstartsamtale, overgang barnehage-skole og medisinering i 

barnehagen. Disse følger vi hos. 

 

Nittedalsbarnehagenes motto er: «Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene» 

Det betyr at vi jobber for at barna skal få: 

- magiske øyeblikk og gode opplevelser 

- varierte utfordringer som skaper glede og nysgjerrighet 

- rike muligheter for utfoldelse i skog og mark 

Vi samarbeider der vi kan – samtidig som vi får beholde vårt særpreg. 

 

  

 

  



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, jf. Barnehageloven §3 og §3, grunnloven §104 og 

FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1  

Samarbeid mellom barnehage og foreldre  

Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor, det 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. Vi 

ønsker en aktiv foreldregruppe, som bryr seg om eget og andres barn ve og vel. Gjennom 

tilvenningstiden ønsker vi at foreldrene skal bli kjent med barnehagen, og skape relasjoner, vi tilbyr 

oppstartsamtaler til alle, for å bli bedre kjent og avklare forventninger til hverandre. Barnehagen tilbyr to 

faste samtaler årlig der barnets trivsel og utvikling er hovedtema. I tillegg avtales samtaler etter behov. 

Det er lav terskel for å ha ekstra samtaler. Den daglige dialogen og utveksling av informasjon om det 

enkelte barn er viktig. Ved levering er det viktig at foreldrene gir beskjed hvis et er noe som kan påvirke 

barnets dag, slik at vi kan ta hensyn til dette. Foreldrene skal få beskjed hvis det har vært hendelser i 

barnehagen som kan påvirke barnet.  

 

I løpet av høsten vil det komme en ny kommunikasjonsplattform mellom hjem og barnehage. Den heter 

MyKid, og vil erstatte «Mitt barn» og facebook. Den skal brukes aktivt for å vise aktivitetene vi holder på 

med, og for å kommunisere skriftlig. Men vi tar gjerne telefonen og ringer hvis det er noe spesielt vi vil 

informere om uten at barnet er tilstede.  

Barnehagens innhold er tema på foreldresamtalene, gjennom dialoger og på foreldremøtene, og i den 

årlige brukerundersøkelsen. Vi  har  både  foreldreråd  og  samarbeidsutvalg,  slik 

barnehageloven  stiller  krav  om. 

 

Foreldreråd 

Foreldrerådet  består  av  foreldrene  til  alle  barna  og  skal  fremme  deres 

fellesinteresser  og  bidra  til  at  samarbeidet  mellom  barnehagen  og  foreldregruppen  skaper  et  godt 

barnehagemiljø.  Foreldrerådet  har  møte  med  valg  av  SU-representanter  på  høstens 

foreldremøte,  og  kan  ellers  innkalles  hvis  det  er  saker  SU  ønsker  at  hele  foreldregruppen  skal 

uttale  seg  i. 

 

Samarbeidsutvalget 

Samarbeidsutvalget  (SU)  består  av 

  Fire  foreldrerepresentanter  valgt  av  foreldrerådet 

  Fire  ansatte  representanter  valgt  av  personalgruppen 

  Styrer  –  representerer  eier 

 

Samarbeidsutvalgets oppgaver: 

  Være  et  rådgivende-,  kontaktskapende  og  samordnende  organ  for  foreldre,  ansatte 



og  eier. 

  Skal  fastsette  barnehagens  årsplan. 

  Skal  bli  forelagt  saker  som  er  av  viktighet  for  barnehagens  innhold  og  virksomhet. 

  Skal  innenfor  budsjettrammene  arrangere  for  eksempel  temamøte,  sosiale 

treffpunkter  og/eller  annen  aktivitet  som  man  mener  er  nødvendig  for  et  godt  miljø  for 

barn/foreldre/ansatte. 

  Skal  be  om  foreldrerådets  syn  i  saker  som  må  anses  som  viktige  for  foreldrene. 

  Samarbeidsutvalget  skal  påpeke  overfor  eier,  og  kan  melde  fra  til  kommunen  eller 

fylkesmannen  som  tilsynsmyndighet,  dersom  barnehagen  ikke  drives  innenfor  de 

            rammene  som  settes  av  gjeldende  lover,  forskrifter  og  barnehagens  vedtekter 

 

Viktige datoer gjennom året  

I løpet av barnehageåret har personalet fem planleggingsdager, dagene bruker personalet på kursing, 

planlegging, forberedelser og evaluering. Disse dagene er barnehagen stengt. 

Barnas ferier må varsles barnehagen. Før jul, påske og sommer innhenter vi informasjon i god tid for å 

kunne planlegge ferieavvikling for personalet. I forkant av skolens øvrige ferier innhenter den enkelte 

avdeling informasjon. 

Samarbeidsutvalget arrangerer noen felles møtepunkter i løpet av året, f.eks juletrefest, akedag og 

sommerfest. Disse datoene vil komme i periodeplanene. 

Barnehagen arrangerer noen tradisjonelle sammenkomster der vi inviterer foreldrene i løpet av året, 

høstsuppe, lucia, påskefrokost og 17.maimarkering, samt at vi sammen med SU arrangerer 

sommeravslutninger på den enkelte avdeling.  

Hver avdeling vil i løpet av året ha noen sammenkomster som foreldrekaffe, eller for å vise frem utdrag 

fra prosjekter. Periodeplanen vil fortelle når disse vi finne sted.  

Foreløpige viktige datoer for foreldrene: 

 

21.september Planleggingsdag – personalet deltar på Læringsverkstedets 

årskonferanse 

24.september Planleggingsdag – personalet jobber med utviklingsarbeid 

25.september Foreldremøte kl 18-20 

24.oktober Høstsuppe/markering av FN-dagen  kl15.30-16.30 

26.oktober Planleggingsdag – personalet jobber med utviklingsarbeid 

Okt/nov Individuelle foreldresamtaler 

22.nov Frist for innmelding av juleferie 

13.desember Markering av Lucia kl 15.30-16.30 

2.januar Planleggingsdag – halvårsevaluering og planlegging 

12.mars Frist for innmelding av påskeferie 

10.april Foreldremøte (forbehold om dato) 

11.april Påskefrokost kl 7.30-9 

25.april Frist for innmelding av sommerferie 

April/mai Individuelle foreldresamtaler 

16.mai 17.mai-markering (foreldrene inviteres til å delta i toget kl 

9.30) 

31.mai Planleggingsdag – evaluering av året 

juni Sommeravslutning på den enkelte avdeling 



 

Samarbeid med andre instanser 

Barnehage og foreldre må ha en felles forståelse for hverandres rolle i saker hvor barnehagen skal og må 

samarbeide med andre instanser. Barnehagen har plikt til å samarbeide med kommunen som 

barnehagemyndighet, skole, helsestasjon, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barne- og 

ungdomspsykiatri (BUP) og barnevern(BV).  

 Vi bruker samarbeidsmodellen «Tidlig innsats» og «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI). Vi har møter med 

foreldrene så fort det er ønsket enten fra barnehagen eller foreldrene, vi avtaler hvordan vi kan løse 

utfordringene barnet/familien/barnehagen har og prøver ut ulike tiltak. I noen tilfeller finner vi løsninger 

som fungerer, i andre tilfeller trenger vi hjelp utenfra for å kunne gi barnet best mulig hjelp. Vi 

samarbeider ofte med PPT. PPT har «åpen tid» der vi sammen med foreldrene eller anonymt kan drøfte 

utfordringene. Barn som vi vurderer at kan trenge spesialpedagogisk hjelp blir henvist fra barnehagen 

sammen med foreldrene. PPT utreder og setter tiltak der det er nødvendig. Vi samarbeider tett med 

spesialpedagog, logoped, fysioterapeut og ergoterapeut i forhold til barn som trenger hjelp fra de ulike 

instansene. Helsestasjonen er en annen instans vi rådfører oss med, og de rådfører seg med oss. Med 

foreldrenes tillatelse drøfter vi enkeltbarn. Familieteamet er et lavterskeltilbud foreldrene enten kan 

kontakte på egenhånd eller via barnehagen, her kan familier/barn få hjelp til små og store utfordringer i 

hverdagen. I barnevernet har vi en egen kontaktperson vi kan kontakte ved behov. Vi samarbeider ellers 

med BUP og barnehabiliteringen på Ahus. 

Vi opplever at vi med et godt tverrfaglig arbeid styrker vårt arbeid med barna. BTI-modellens intensjon er 

at den skal styrke arbeidet med barn og unge i Nittedal kommune gjennom tidlig innsats, bedre 

samordning av tjenester, økt kompetanse og involvering av barn, unge og foreldre. Vår barnehage har 

vært med som pilotbarnehage i innføringen av denne modellen. 

 

  



 

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 tiden, slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner 

og knytte seg til personalet og de andre barna. Før sommerferien har vi besøksdag for nye barn og 

foreldremøte for nye foreldre. Det kan være en stor omveltning for barnet å begynne i barnehage. Det er 

mye nytt å forholde seg til, og mange nye inntrykk som skal bearbeides. Vi er opptatt av at barna skal få 

tid til å skape seg relasjoner i barnehagen, slik at personalet i barnehagen kan begynne å fungere som 

en trygg havn før foreldrene forlater de. COS-sirkelen er en god modell for hvordan barnet utvikler 

tilknytning. Det er veldig individuelt hvor lang tid dette tar for det enkelte barn. 

 

               

 

Den første dagen er barnet et par timer i barnehagen sammen med foreldrene. Etter hvert økes barnets 

oppholdstid, mens foreldrenes tilstedeværelse gradvis blir mindre. Alt etter barnets behov, men vi 

anbefaler å sette av minst en uke til oppstarten, og gjerne mulighet for fleksibilitet i forhold til levering og 

henting de neste to ukene. Investering i tid og gode relasjoner med nye barn og foreldre har en positiv 

ringvirkning for barnet i forhold til læring og utvikling, og ikke minst for det videre foreldresamarbeidet. 

Dette fører til økt kvalitet på tilbudet barnet får i barnehagen. Familien får alltid en kontaktperson som har 

hovedansvaret den første tiden, men vi ser alltid an hvem barnet knytter seg til og lar barnet velge hvem 

de søker trygghet hos. Vi er opptatt av god dialog med foreldrene og tilbyr alltid en samtale i forbindelse 

med oppstarten for å bli kjent med familien.  

 

Bytte av avdeling  

Vi legger til rette for at barna får tid og rom til å bli kjent med barn, og personalet når barnet bytter 

barnegruppe. 

Gjennom barnehageåret har vi noen felles arrangementer på huset. Vi har ofte åpne dører slik at barna 

kan leke sammen på tvers av avdelinger hvis de ønsker det, ute er vi mye sammen slik at de kan knytte 

eller bevare vennskapsbånd uavhengig av avdeling. Gjennom siste året har vi «2-årsklubb» ukentlig, da 

samles de eldste på småbarnsavdelingene og har eget opplegg tilpasset sin alder og sine interesser. De 

bruker også verkstedrommene og uteområdet nede mer, for å gjøre seg bedre kjent med disse 

områdene. Fra mai det året barnet skal begynne på ny avdelingen har vi ukentlige økter hvor barna er på 

besøk på sin nye avdeling sammen med de andre som skal begynne der. Så langt det lar seg gjøre er 



det sammen med de voksen som skal være på avdelingen til høsten. Det kan også være aktuelt at deler 

av personalet følger over på ny avdeling. Vi har overføringssamtaler mellom pedagogene. Foreldrene får 

tilbud om informasjonsmøte og oppstartsamtale på ny avdeling. Det kan i noen tilfeller bli overflyttinger i 

løpet av året, men da gjør vi det i tett samarbeid mellom avdelingene. 

 

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).  

Dette året har vi en ren førskolegruppe, det betyr at alt vi gjør gjennom året er tilpasset førskolegruppa, 

men det vil allikevel være noe som er mer preget av skoleforberedende aktiviteter. Barna skal få ta 

avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til skolestart. 

I Nittedal har vi: 

❖ Felles mål og retningslinjer for skoleforberedende arbeid innenfor områdene: 

➢ Språkarbeid 

➢ Førmatematiske aktiviteter 

➢ Sosiale ferdigheter 

➢ Motorisk bevissthet 

❖ Skoleforberedende samtaler med foreldrene på våren 

❖ Møte/samarbeid med de aktuelle skolene  

❖ Skole og SFO arrangerer besøksdager og foreldremøte på våren før skolestart 

Kommunen jobber med å forbedre rutinene og vil vedta et nytt kvalitetssystem i løpet av høsten.  

 

 

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. 

Vi har valgt å ha en felles årsplan for hele barnehagen hvor vi beskriver hvordan vi jobber med 

rammeplanen og progresjon i løpet av barnehagetiden. Hver avdeling har periodeplaner som sier mer 

konkret hvilke temaer og aktiviteter avdelingene skal holde på med i løpet av perioden. Periodene er delt 

inn i: august-november, desember, januar-påske, påske-juli. Hver avdeling har månedsplaner som 

publiseres ved inngangen til hver måned. Det er det pedagogiske personalet som har det overordnede 

ansvaret for planene, i samarbeid med det øvrige personalet. Vi har jevnlige møter der hvor vi bruker tid 

på planlegging, evaluering, veiledning og faglig påfyll. Personalet deltar på kurs for å øke kompetansen. 

 

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. 



Vi ønsker at det skal være synlig på avdelingen hva vi jobber med, og hva barna er opptatt av. Vi har 

utstillingsvegg og bruker ofte installasjoner og vindusmaling for å understreke temaet. Bilder og tekst blir 

brukt aktivt. Vi håper MyKid vil bli et sted der vi kan dokumentere på en god måte. 

 

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Systematisk vurdering legger grunnlag for utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. 

Det gjøres jevnlige evalueringer av det pedagogiske treet og våre måleparametere. De ansatte har 

jevnlige samtaler med sin leder. Avdelingen avklarer på høstens foreldremøte om det er ønskelig med 

dagsrapport eller ukesoppsummering. Vi har en årlig brukerundersøkelse der foreldrene svarer på 

spørsmål om sin opplevelse av det pedagogiske innholdet. Ellers er barnets trivsel og utvikling tema på 

foreldresamtaler og i den daglige dialogen.  

 

 

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 

 

 

    

 



Fra rammeplanens innhold og syv fagområder til 

Læringsverkstedets fem fagtemaer 

 

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.  Rammeplanen  er  tydelig  i  sine  krav  om  at  barnehagen  

skal bidra  til  at  barna  får  allsidig  erfaring,  læring  og  utvikling.  Det  er  klare  forventninger  til  hva 

personalet  skal  gjøre  for  å  oppfylle  rammeplanens  krav  til  det  pedagogiske  arbeidet. 

 

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. Innenfor hvert 

fagområde har vi valgt å lage progresjonsplaner som vi bygger våre periodeplaner på. 

 

Læringsverkstedet  har  til  sammen  syv  læringsvenner  som  illustrer de fem fagtemaene, lek og  

bevegelse. Hver  læringsvenn  er  knyttet  til  hvert  sitt  fagtema  og  har  ulike  kjennetegn 

og  ting  de  liker  å  gjøre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barnehagens arbeid med fagområdene  

Hjerte 

 

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.  

 

 

    

 

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.  Vi  vil  være  rollemodeller  for  barna,  og  vise 

hvordan  vi  på  deres  nivå  kan  vise  forståelse,  respekt  og  aksept  for  andre,  hvordan  hevde 

seg  selv  og  sine  meninger,  hvordan  vise  omtanke  og  hjelpe,  hvordan  hjelpe  hverandre  når 

ting  blir  vanskelig,  lære  å  se  at  mangfold  er  en  berikelse,  lære  oss  å  sette  pris  på  oss  selv, 

andre  og  det  vi  har.  Vi  skal  veilede  barna  i  hvordan  de  selv  kan  takle  egne  og  andres  følelser, 

og  sette  ord  på  det.  Utvikling av emosjonell og sosial kompetanse er den viktigste lærdommen vi kan gi barna. Vi 

bruker mange ulike verktøy i dette arbeidet, bilder og litteratur er viktige hjelpemidler. Men aller vikigst de ansattes 

holdninger og handlinger. Gode relasjoner og et inkluderende leke- og læringsmiljø. Vi skal ha det bra og gøy 

sammen, og ta tak i og hjelpe hvis noe ikke er bra! 

 

 



 

 

 

     

 

1-2  år 2-3  år 3-4  år 4-5  år 5-6  år 

Hvem  er  jeg?  Du 

og  vi! 

 

Erfare  omsorgsfulle 

og  anerkjennende 

voksne  som  viser 

respekt  for  alle 

rundt  seg 

 

Møte  voksne  som 

kan  hjelpe  barna  å 

bli  kjent  med  og 

sette  navn  på  egne 

og  andres  følelser 

 

Få  innsikt  i  hvordan 

andre  har  det 

 

Bli  kjent  med  hva 

som  er  ditt  og  mitt, 

samt  begynne  å 

dele  på  leker 

 

Møte  andre  barn 

og  voksne  og  få  en 

erfaring  med  å  føle 

gruppetilhørighet 

Hvem  er  jeg?  Du 

og  vi! 

 

Erfare  omsorgsfulle 

og  anerkjennende 

voksne  som  viser 

respekt  for  alle 

rundt  seg 

 

Møte  voksne  som 

kan  hjelpe  barna  å 

bli  kjent  med  og 

sette  navn  på  egne 

og  andres  følelser 

 

Få  innsikt  i  hvordan 

andre  har  det 

 

Bli  kjent  med  hva 

som  er  ditt  og  mitt, 

samt  begynne  å 

dele  på  leker 

 

Møte  andre  barn 

og  voksne  og  få  en 

erfaring  med  å  føle 

gruppetilhørighet 

 

Likheter og ulikheter 

Hvem  er  jeg?  Du 

og  vi! 

 

Oppleve 

nærværende 

voksne.  Voksne 

som  kan  være 

støttende  og 

veiledende  når  ting 

blir  vanskelig. 

 

Oppleve 

grensesetting  og  bli 

kjent  med  hva  som 

er  rett  og  galt 

 

Hevde  seg  selv  og 

sine  meninger 

 

Lære  å  ta  kontakt 

med  andre  på  en 

positiv  måte 

 

Lære  å  forstå  og 

sette  ord  på  egne 

og  andre  følelser 

 

Få  innsikt  i  hvordan 

andre  har  det, 

hvordan  skal  vi 

være  mot  andre? 

 

Vise  omsorg  og 

hjelpe  hverandre 

 

Glede  i  samvær  og 

samspill  med  andre 

barn 

 

Likheter  og 

ulikheter 

Hvem  er  jeg?  Du 

og  vi! 

 

Oppleve 

nærværende 

voksne.  Voksne 

som  kan  være 

støttende  og 

veiledende  når  ting 

blir  vanskelig. 

 

Oppleve 

grensesetting  og  bli 

kjent  med  hva  som 

er  rett  og  galt 

 

Hevde  seg  selv  og 

sine  meninger 

 

Lære  å  ta  kontakt 

med  andre  på  en 

positiv  måte. 

 

Lære  å  forstå  og 

sette  ord  på  egne 

og  andre  følelser 

 

Få  innsikt  i  hvordan 

andre  har  det, 

hvordan  skal  vi 

være  mot  andre? 

 

Vise  omsorg  og 

hjelpe  hverandre 

 

Glede  i  samvær  og 

samspill  med  andre 

 

Mangfold  som  en 

ressurs 

Hvem  er  jeg?  Du 

og  vi! 

 

Oppleve 

nærværende 

voksne.  Voksne 

som  kan  være 

støttende  og 

veiledende  når  ting 

blir  vanskelig. 

 

Oppleve 

grensesetting  og  bli 

kjent  med  hva  som 

er  rett  og  galt 

 

Hevde  seg  selv  og 

sine  meninger 

 

Lære  å  ta  kontakt 

med  andre  på  en 

positiv  måte 

 

Lære  å  forstå  og 

sette  ord  på  egne 

og  andre  følelser 

 

Få  innsikt  i  hvordan 

andre  har  det, 

hvordan  skal  vi 

være  mot  andre? 

 

Vise  omsorg  og 

hjelpe  hverandre 

 

Glede  i  samvær  og 

samspill  med  andre 

 

Mangfold  som  en 

ressurs 



Språk 

 

 

 

Språk  dekker  rammeplanens  fagområde  Kommunikasjon,  språk  og  tekst,  og  inneholder  alle 

elementer  som  sikrer  at  barnehagen  arbeider  med  et  godt  språkmiljø  og  god  språkutvikling 

for  alle  barn.  Arbeidet  med  språkutviklingen  inngår  som  en  naturlig  del  i  alt  av  

barnehagens arbeid  og  hverdagsaktiviteter,  det  er  også  en  av  våre  hovedsatsinger. Vi bruker 

ulike verktøy foruten Læringsverkstedets idemateriell,  bruker vi blant annet  «Grep om begreper», 

småbarnsavdelingene bruker mye musikk knyttet til språk gjennom «Sprusikk» 

 

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 

 

 

     

 

 

        



 

 

    

 

 

 

 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

-Møte  voksne  som 

tolker  og  forstår 

barnas  verbale  og 

nonverbale  uttrykk 

og  signaler 

 

-Møte  voksne  som 

hjelper  barna  å 

benevne  følelser  og 

setter  ord  på  barnas 

handlinger  og 

inntrykk  gjennom 

dagen 

 

-Erfaring  med 

«sprusikk»  enkle 

bevegelsessanger, 

rim  og  regler  og 

rytmeinstrumenter 

 

-Enkle 

pekebøker/bøker,  bli 

lest  for. 

 

- Oppleve gleden over 

 å bli forstått 

-Gi  barna  gode 

opplevelser  og 

erfaringer,  og  bruke 

de  som  kilde  til 

samtale  og 

begrepslæring 

 

-Tilgang  til  bilder  fra 

aktiviteter  som  kan 

benyttes  til  undring, 

samtale  og 

begrepslæring 

 

-Bli  kjent  med  enkle 

eventyr  gjennom 

bilder,  konkreter  og 

enkel  tekst 

 

-Språkstimulering 

gjennom  «sprusikk» 

 

-Enkle  historier  som 

tema,  som  en  rød 

tråd  i  sanger/aktivitet 

 

-Være  i  korte 

dialoger 

 

-Lære  å  kjenne  igjen 

Følelsesuttrykk 

 

- Følge enkle verbale 

instruksjoner 

 

- Kunne kjenne igjen 

eget navn (ordbildet) 

 

- Oppleve gleden over å 

bli forstått 

-Lytte  til  andre,  og 

vente  på  tur 

 

-Øve  på  å  være  i 

dialog  med  flere 

skiftninger 

 

-Bruke  språket  i  lek 

og  samtale  med 

andre  barn 

 

-Øve  på  å  løse 

problemer/konflikter 

ved  hjelp  av  samtale 

 

-Sette  ord  på 

Egne følelser  og 

handlinger 

 

-Utvikle  et  godt 

samspill  med  andre 

 

-Høytlesning  

 

-Rim  og  regler 

 

-Bli  kjent  med 

tallsymboler  og 

bokstaver 

 

- Ulike spill 

 

- Grep om begreper 

-Synge  sanger  med 

flere  vers 

 

-Øve  på  å  være  i 

dialog  over  tid 

 

-Høytlesning 

 

-Brettspill 

 

-Tekstskaping 

 

-Ha  fokus  på  bruk 

Av overbegreper  

 Og kategorier 

 

-Øve  på  å  bruke 

språket  relevant  i 

forhold  til 

situasjonen 

 

-Bli  kjent  med 

vitser/gåter 

 

-Grep  om  begreper 

-Langlesningsbøker 

med  kapitler 

 

-Delta  i  samtaler 

rundt  et  tema,  ei 

bok,  en  historie  eller 

lignende 

 

-Lage  egne  rim  og 

tullevers 

 

-Lage  eventyr  og 

fortellinger 

 

-Lære  å  skrive  sitt 

eget  navn 

 

-Skoleforberedende 

oppgaver  som 

stimulerer 

skriftspråkutvikling 

 

-Kunne  noen  ord  fra 

andre  språk  i  verden 

 

-Øve  på  å  fortelle 

sammenhengende 

om  en  opplevelse 

eller  hendelse 

 

-Kjennskap til alfabetet 

 

-Finne antall stavelser I 

ulike ord 

 

-Gode samtaler og 

dialoger som legger  

vekt på å utvide 

ordforrådet og som 

stimulerer 

språkutviklingen  

generelt 



 

Mattelek 

 

 

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

Barn  er  i  tidlig  alder  naturlig  nysgjerrig  og  starter  tidlig  utviklingen  av  sin  matematiske 

kompetanse.  Barnehagens  arbeid  med  fagtemaet  Mattelek  lar  barn  leke  og  erfare 

matematikk  på  en  variert  måte  som  gir  en  begynnende  matematisk  forståelse. 

Den  dagen avdelingen  har  matte-verkstedet  har  de  også  tilgang  til  gymsalen.  Mange  av  aktivitetene  er 

knyttet  til  og  kombinert  med  grov  motorisk  aktivitet  og  bruk  av  kroppen  som  redskap  for 

læring. 

 

Mål for mattelek: 

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

motorisk  glede,  trygghet  og  utfordringer. 

 

  



 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

-Bli  kjent  med  tall 

gjennom  rim, 

regler,  eventyr  og 

sang 

 

-Få  erfaring  med 

ulike  former 

gjennom  lek  med 

klosser, 

puslespill, 

puttebokser  o.l. 

 

-Få  erfaring  med 

tall  og  telling 

gjennom  å  telle  i 

ulike  hverdags- 

situasjoner  (ant 

barn,  voksne  etc.) 

-Bli  kjent  med 

ulike  begreper 

som  stor,  liten, 

over,  under  osv. 

 

-Utvikle 

tallforståelsen 

gjennom  å  knytte 

tall  og  telling  til 

ulike  konkreter 

(parkoblinger) 

 

-Bli  kjent  med 

enkle  brettspill 

som  billedlotto 

 

-Møte  voksne 

som  benevner 

ulike  størrelser  og 

former  vi  møter  i 

hverdagen 

 

-Få  erfaring  med 

sortering 

gjennom  å  rydde 

leker  på  riktig 

plass 

-Oppleve  gleden 

over  å  utforske 

og  leke  med  tall 

og  former 

 

-Konstruksjonslek 

 

-Økt  forståelse  for 

antall,  ulike 

former  og 

størrelser 

 

-Tilgang  på 

puslespill  med 

flere  brikker 

 

-Snakke  om  i  går, 

i  dag,  i  morgen 

osv. 

 

-Undre  seg  over 

likheter,  ulikheter 

størrelse  og  antall 

 

-Utforske,  øve  og 

leke  med  tall 

-Bli  kjent  med, 

utforske  og  leke 

med  tall,  former, 

farger  og  figurer 

 

-Kjennskap  til 

tallrekka  opp  til 

10 

 

-Telle  og 

klassifisere 

gjenstander  og 

leker. 

 

-Konstruksjonslek 

 

-Spille  spill 

 

-Øve  på 

begreper  som 

under,  over,  stor, 

mellomst,  minst 

etc.  gjennom 

eventyr,  lek  og 

fortelling 

 

-Måle/veie 

 

-Kjenne  til 

symboler  på  tall 

og  bokstaver 

 

-Styrke  barnas 

nysgjerrighet  for 

matte 

 

-Utforske 

Matematikk med 

sansene og kroppen 

-Bli  kjent  med, 

utforske  og  leke 

med  tall,  former, 

farger  og  figurer 

 

-Kjenne 

begreper/ 

plassering  som 

foran,  bak,  ved 

siden  av,  større 

enn,  mindre  enn, 

først,  sist  etc. 

 

-Kjenne  motsatte 

begreper 

 

-Kjenne  til 

tallrekka  opp  til 

20 

 

-Mengde- 

forståelse  og 

deling  av 

mengder 

 

-Sortere  ting  i 

kategorier 

 

-Skole- 

forberedende 

oppgaver  knyttet 

til  antall,  rom  og 

form 

 

-Kjenne  til 

ukedagene 

 

-Perle  etter 

mønster 

 

-Puslespill,  spill 



 

Kreativitet 

 

 

    

 

 

Kreativitet  favner  barnehagens  arbeid  med  flere  av  rammeplanens  fagområder,  men  først  og 

fremst  Kunst,  kultur  og  kreativitet.  Vi  vil  også  kunne  finne  elementer  fra  fagområdene 

Kommunikasjon,  språk  og  tekst,  antall,  rom  og  form,  kropp,  bevegelse,  mat  og  helse. 

Kreativitet  et  omfattende  fagtema  og  er  svært  ofte  del  av  barnehagens  pedagogiske  arbeid 

med  våre  andre  fagtema. 

 

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.  

 

   

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

-Få  erfaring  med 

ulike  finmotoriske 

aktiviteter 

 

-Bli  kjent  med 

ulike 

formingsteknikker 

og  materialer 

med  vekt  på 

følesansen. 

 

-Oppleve  sang, 

dans  og  musikk  i 

hverdagen  både  i 

frilek  og  i 

tilrettelagte 

aktiviteter 

 

-Synliggjøre 

barnas  produkter 

gjennom 

dokumentasjon 

på  veggene 

 

-Lytte  til  musikk 

og  lære  enkle 

barnesanger  med 

og  uten 

bevegelser 

 

-Sprusikk 

-Trene  på 

finmotoriske 

aktiviteter  (klippe, 

lime,  tegne, 

fargelegge) 

 

-Bruke  og  prøve 

ut  ulike  materialer 

til  kreative 

uttrykk, 

konstruere  og 

forme  (maling, 

tre,  tekstil, 

skulptur) 

 

-Oppleve  at 

fokuset  er  på 

prosess  og 

skaperglede,  ikke 

på  produkt 

 

-Få  erfaring  med 

varierte  og 

allsidige 

bevegelser 

gjennom  sang, 

dans,  musikk  og 

drama 

 

Begynnende 

rollelek/dramatise 

ring 

 

-Bli  kjent  med 

farger  og 

fargenavn 

-Finmotoriske 

aktiviteter 

 

-Lage  gaver  og 

pynt  i  forbindelse 

med  høytider 

 

-Bruke  og 

utforske  ulike 

kunstneriske 

uttrykk  innenfor 

maling,  tre,  bilde, 

tekstil,  skulptur 

 

-Fantasi  og 

skaperglede 

 

-Lytte  til  ulike 

musikksjangre 

 

-Bli  kjent  med 

ulike  rytmer  og 

bevegelser 

 

-Lære  ulike 

sanger  knyttet  til 

årstid/høytider 

 

-Bli  kjent  med 

ulike  bygninger og  

ting  i 

nærmiljøet 

 

-Kjennskap  og 

veiledning  i  bruk 

av  digitale 

verktøy 

 

-Dramatisere enkle  

eventyr  og 

sanger 

 

-Rollelek  og 

utkledning 

 

-Gjøre  selv! 

-Finmotoriske 

aktiviteter 

 

-Lage  gaver  og 

pynt  i  forbindelse 

med  høytider 

 

-Uttrykke  seg 

estetisk  gjennom 

sang,  dans, 

drama,  maling, 

tre,  bilde,  tekstil, 

skulptur 

 

-Dramatisering 

sammen  med  og 

for  andre. 

 

-Få  kjennskap  til 

og  bruk  av  ulike 

typer  materiell 

 

-«Søppelkunst» 

 

-Snekring 

 

-Landart 

 

-Lytte  til  ulike 

musikksjangreBli  

kjent  med 

ulike  rytmer  og 

bevegelser 

 

-Lære  ulike 

sanger  knyttet  til 

årstid/høytider 

 

-Bli  kjent  med 

ulike  bygninger 

og  ting  i 

nærmiljøet 

 

-Kjennskap  og 

veiledning  i  bruk 

av  digitale 

verktøy 

-Finmotoriske 

Aktiviteter 

 

-Lage  gaver  og 

pynt  i  forbindelse 

med  høytider 

 

-Skape,  utforske 

og 

eksperimentere 

ulike  kunstneriske 

uttrykk  innenfor 

maling,  tre,  bilde, 

tekstil,  skulptur, 

sang,  dans  og 

drama. 

 

-Snekring 

 

-Landart 

 

-Lytte  til  ulike 

musikksjangre 

 

-Bli  kjent  med 

ulike  rytmer  og 

bevegelser 

 

-Lære  ulike 

sanger  knyttet  til 

årstid/høytider 

Bli  kjent  med 

ulike  bygninger 

og  ting  i 

nærmiljøet 

 

-Bruk  av  digitale 

verktøy  for  å 

skape  estetiske 

uttrykk 

 

-Lage  egne  rim, 

eventyr  og 

historier 

 

-Ansvar  for 

underholdning  på 

Lucia  og 

sommer- 

avslutning 



Natur 

 

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. 

 

Mål for natur: 

Barna  skal  få  utforske  og  oppdage  nærmiljøet  sitt  og  bli  kjent  med  ulike  planter  og  dyr, 

landskap,  årstider  og  vær.  Avdelingene  har  minst  et  eksperiment  hver  måned.  

 

   

 

 

   



1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

-Introdusere 

barna  for 

barnehagens 

område,  og  de 

aller  nærmeste 

stedene  i 

nærmiljøet 

 

-Bli  kjent  med 

naturelementer 

barnehagens 

uteområde  tilbyr 

 

-Legge  til  rette   

For å  krype,  gå, 

klatre,  løpe, 

hoppe,  skli  mm 

 

-Bli  kjent  med  

 Og erfare  de   

Ulike årstidene   

ved  å 

være  ute  i  all 

slags  vær 

 

-Erfare  og 

oppleve  ulike 

planter,  dyr  og 

insekter  gjennom 

ulike 

sanseopplevelser 

 

-Bli  kjent  med 

ulike  dyr   

gjennom bilder   

og 

konkreter,  med 

fokus  på 

dyrelyder 

-Få  erfaringer 

med  naturen  og 

nærmiljøet 

gjennom  turdager 

og  utelek. 

 

-Gradvis  gå 

lengre  turer  og  bli 

kjent  med  det 

som  befinner  seg 

i  nærmiljøet 

 

-Få  erfaringer 

med  motoriske 

aktiviteter  og 

kroppslig  lek 

 

-Legge  til  rette  for 

undring  over 

mangfoldet  i 

naturen 

(blomster,  dyr  og 

insekter) 

 

-Bli  kjent  med 

noe  av  som 

befinner  seg  i 

naturen  rundt 

barnehagen 

 

-Oppleve  naturen 

i  all  slags  vær 

 

-Gårdstur  på 

våren 

 

-Ta  vare  på 

naturen 

-Utforske  skogen 

og  nærmiljøet 

 

-Oppleve  voksne 

som  undrer  seg 

sammen  med 

barna  om  ting  vi 

finner  på  tur. 

 

-Søke  svar  på 

spørsmål  om 

naturen  gjennom 

bruk  av  digitale 

verktøy 

 

-Utvikle  glede 

over  å  ferdes  i 

naturen  og  ta 

vare  på  naturen 

 

-Kjennskap  til 

planter,  blomster, 

dyr  og  insekter  i 

nærmiljøet 

 

-Øve  på  å  kjenne 

på  om  en  har 

riktig  klær  på  i 

forhold  til  vær 

 

-Besøke 

biblioteket  og 

andre  offentlige 

steder  i 

nærmiljøet 

 

-Gårdstur  på 

Våren 

 

Høste  av 

naturen  og 

tilberede  mat. 

Hvor  kommer 

maten  fra? 

 

-Bruke 

nærområdet  og 

gå  på  litt  lengre 

turer,  kjøre  buss 

 

-Studere  naturen, 

hva  lever  og  gror 

rundt  oss. 

 

-Bli  kjent  med 

trafikkregler  og 

skilt 

 

-Gårdstur  på 

våren 

 

-Lære  hvordan  vi 

opptrer  i  det 

offentlige  rom 

 

-Naturvern 

 

-Kjennskap  til  dyr, 

vekster  og 

insekter  i 

nærmiljøet. 

 

-Utforske  og 

være  nysgjerrige 

på  det  naturen 

har  å  by  på. 

 

-Kunnskap  om  de 

fire  årstidene,  hva 

skjer  og 

erfaringer  med 

aktiviteter  knyttet 

til  de  ulike 

årstidene 

 

Høste  av 

naturen  og 

tilberede  mat. 

Hvor  kommer 

maten  fra? 

 

-Bruke  nærmiljøet 

aktivt.  Dra  på 

lengre  turer. 

 

-Utforske  og 

være  nysgjerrige 

på  hva  naturen 

har  å  by  på. 

 

Spikking 

 

-Begynnende 

artskunnskap, 

kjenne  til  de  mest 

vanlige  dyr, 

vekster  og 

insekter  som  er  i 

nærmiljøet. 

 

-Kunnskap  om 

spor  og 

ekskrementer 

etter  ulike  dyr  i 

nærmiljøet 

 

-Museumsbesøk 

med  busstur 

 

-Få  erfaring  og 

kunnskap  om 

trafikkvett 

 

-Høste  av 

naturen  og 

tilberede  mat. 

Hvor  kommer 

maten  fra? 

 

-Ha  kunnskap  om 

teknologiske 

hjelpemidler. 

 

-Bygge 

hytte/hinderløype 



Kropp, bevegelse, mat og helse 

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. 

   

Vi  har  en  matansvarlig  som  har  ansvar  for  menyer,  bestilling  og  forberedelse  av  mat  for  hele 

huset,  samt  internkontroll  kjøkken.  Selve  matlagingen,  dekking  av  traller  og  opprydding 

gjøres  av  voksne,  sammen  med  små  grupper  av  barn  når  det  er  mulig.  Matansvarlig  lager 

i  hovedsak  maten  og  er  en ressurs  som  har ansvar  mat  -

og  helserelaterte  aktiviteter  med  barna,  og  enkelte  oppgaver  i  forhold  til 

enkeltbarn  og  smågrupper. 

 

Vi  serverer  hjemmelaget  lunch  fem  dager  i  uka,  vi  serverer  også  et  lett  måltid  på 

ettermiddagen.  Barna  som  skal  spise  frokost  i  barnehagen  tar  med  det  hjemmefra. 

Barnehagen  serverer  melk/vann  til  alle  måltidene.  På  barnas  bursdager  legger  vi  vekt  på  at 

barnet  skal  føle  seg  ekstra  sett  og  verdsatt.  Barnet  får  også  velge  seg  en  «dessert»  fra 

menyen  (smoothie,  fruktspidd/salat,  lapper  eller  popcorn) 

 

Måltidene  er  en  av  de  mest  gjentakende  aktivitetene  vi  gjør  i  barnehagen,  tre  ganger  i  løpet 

av  dagen  har  vi  måltider,  for  de  yngste  noen  gang  flere.  I  løpet  av  årene  i  barnehagen  blir  det 

mange  måltider.  Rammeplanen  vektlegger  at  vi  skal  legge  til  rette  for  gode  vaner  og  for  at 

alle  barn  skal  oppleve  bevegelsesglede,  matglede  og  matkultur,  mentalt  og  sosialt  velvære 

og  fysisk  og  psykisk  helse.  Gjennom  medvirkning  i  mat-  og  måltidsaktiviteter  skal  barna 

motiveres  til  å  spise  sunn  mat  og  få  grunnleggende  forståelse  for  hvordan  sunn  mat  kan 

bidra  til  god  helse.  Vi  skal  legge  til  rette  for  både  fysisk  aktivitet,  men  også  mulighet  for  ro  og 

hvile  i  løpet  av  dagen.  Dette  er  områder  som  henger  tett  sammen  og  som  vi  har  fokus  på. 
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1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

Smake  på  og  bli 

kjent  ulike  typer 

mat,  smaker  og 

konsistenser 

 

Sunn  og  variert 

mat,  i  rolige 

omgivelser  der 

voksne  har 

samtalen  med 

fokus  i  barna 

 

Øve  på  å  spise 

og  drikke  på 

egenhånd 

 

Rutiner:  spise, 

sove,  hygiene 

 

Lære  navn  på  de 

mest  sentrale 

kroppsdelene 

 

Bevegelsessanger 

 

Sanseinntrykk 

 

Aktivitet og hvile 

Sunn  og  variert 

mat,  i  rolige 

omgivelser  der 

voksne  har 

samtalen  med 

fokus  i  barna 

 

Delta  i  matlaging 

 

Øve  på  å  smøre 

sin  egen  mat 

 

Selvstendighets- 

trening,  vaske 

hender,  gå  på  do, 

av/påkledning 

 

Lære  navn  på 

Kroppsdeler 

 

Oppleve bevegelse 

som lystbetont 

 

Legge til rette for 

fysisk lek og 

utfordringer 

Variert  kosthold 

 

Fokus  på  gode 

rutiner  rundt 

måltidet,  prate, 

sende  mat  og 

vente  på  tur 

 

Oppleve  glede 

ved  å  delta  i 

matlaging 

 

Etablere  gode 

rutiner  for 

håndhygiene. 

Utvikle 

selvstendighet  i 

forhold  til 

personlig  hygiene 

 

Lære  om  de  ulike 

kroppsdelene  og 

deres  funksjon 

 

Grunnleggende 

forståelse for hvorfor 

bevegelse er viktig 

 

Sette grenser for 

egen kropp 

 

Koordinasjon 

øye/hånd 

 

Kaste/ta imot ball 

Variert  kosthold 

 

Oppleve 

felleskap, 

mestring  og 

selvstendighet 

under  måltidet 

 

Så  og  plante 

grønnsaker, 

høste  av  naturen 

 

Være  med  å 

forberede 

mat/måltider  inne 

og  ute 

 

Måle  og  veie 

 

Få  kunnskap  om 

hvordan  kroppen 

er  satt  sammen 

 

Kjennskap  og 

erfaring  med  ulike 

kulturers 

mattradisjoner 

 

Regelleker 

 

Kjennskap til ulike 

muskelgrupper 

 

Koordinasjon 

Variert  kosthold 

 

Oppleve 

felleskap, 

mestring  og 

selvstendighet 

under  måltidet 

 

Høste  mat  i 

naturen  og 

tilberede  mat  av 

det 

 

Ha  ansvar  for,  og 

hjelpe  til  med 

praktiske 

gjøremål  rundt 

måltidene 

 

Måle  og  veie 

 

Kunnskap  om 

hva  et  sunt 

kosthold  er 

 

Lære  om  respekt 

for  egen  og   

andres kropp 

 

Risikolek, kroppslige 

utfordringer 

 

Regellek og 

tradisjonsleker 

 

Blyantgrep 

 

Mestre dobesøk 

selvstendig 
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