
 

ÅRSPLAN 2018-2019   

LÆRINGSVERKSTEDET IDRETTSBARNEHAGE HINKENHOPP 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 



 

 

 

 

  

Velkommen til Læringsverkstedet Idrettsbarnehage HinkenHopp 
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 
HinkenHopp barnehage ble etablert i 2004, og ble kjøpt opp av Læringsverkstedet i 2011. 

Barnehagen er en 4-avdelings barnehage med aldershomogene avdelinger.  En småbarnsavdeling med barn i alderen 1-2 år, en      

3-årsavdeling, en 4-årsavdeling og en 5-årsavdeling. 

 

Barnehagens satsingsområde  
Fysisk aktivitet og sunt kosthold - Et aktivt barn i en sunn kropp 
Grunnlaget for gode vaner dannes tidlig i barndommen (Ommundsen, 2008) og ved at barn opplever glede og mestring ved å være i 

bevegelse, samt variert og sunt kosthold, vil sjansen være større for at barna tar med seg de gode vanene videre i livet 

Vi ønsker å bidra til et samfunn med barn, ungdom og                   

voksne som er glad i å bruke kroppen sin til fysisk aktivitet,                        

som setter pris på å være ute i naturen og som forstår hvor                      

viktig det er å ta vare på naturen. Det blir flere barn og unge                 

i samfunnet vårt som må til behandling for «voksenplager»                          

som stiv nakke og stive, vonde skuldre. Vi ønsker å                

forebygge dette ved å bidra til at barn og unge blir glad i                      

fysisk aktivitet og  friluftsliv. 
 

Konkurranse har IKKE hovedfokus i HinkenHopp barnehage.                      

Målet er å bli glad i å bruke sin egen kropp, og å kjenne den                       

gode mestringsfølelsen man får når man behersker noe nytt.  

Mestringsfølelsen er med på å bygge opp barnas selvtillit. 
 

Motgang er også noe man møter i større eller mindre grad                 

gjennom livet. Det er viktig å lære seg å takle motgang.                           

Er det noe man ikke får til i dag, så må man lære seg å                       

glede seg på kameratens vegne.  

Og neste dag er det MIN tur til å lykkes! 
 



 

 

 

  

 
 
 
Kommunens satsingsområde  
Fokus på språk og realfag 

Tar vi utgangspunkt i barnehagens satsingsområde, fysisk aktivitet                         

og sunt kosthold får vi inn satsingsområdet til Læringsverkstedet,             

relasjonskompetanse, og kommunen sitt satsingsområde.                                    

språk og realfag.  

Lek er, som vi skal komme tilbake til, stammen i treet vårt, og                     

utgangspunktet i alt vi gjør i HinkenHopp.  Vi ønsker at barna skal få                   

utfolde seg gjennom lek og bevegelse. En del av tilbudet vårt er at                     

barna får prøve seg i ulike former for idrett – alt fra forskjellige ball-             

aktiviteter, orientering, friidrett, ski, skøyter, riding, turn, karate, dans                      

med mer.  Mange av aktivitetene bygger på samarbeid, så               

aktivitetene er i høy grad med på å utvikle barna relasjonskompetanse.               

I tillegg jobber vi med Hjerteprogrammet som også               

har fokus relasjoner.                                        

Målet vårt er at barna skal få gode opplevelser og erfaringer gjennom                                 

de ulike idrettene og aktivitetene vi tilbyr i barnehagen. 

Vi bruker også skogen og nærmiljøet hver uke til turopplevelser.               

Vi opplever at leken får en annen dimensjon, og barnas posisjon i                   

gruppa endrer seg ofte på turer i skogen. De får klatre i trær og på                         

knauser, og bruker fantasien til å utvikle leken.   

De ulike dagene har ulike fokus – fagdager.  En dag med ekstra                      

fokus på språk, en dag med matematikk, en dag med kreativitet, en                         

dag med hjerteprogrammet og en dag med natur.  Fagdagene                 

kommer vi tilbake til senere i årsplanen. 

 

 



 

  

 

 

 

Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler av Norge. I våre barnehager får barn et godt 

grunnlag for livslang læring – i kunnskap, vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, 

samspill og mestring. For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside: https://laringsverkstedet.no  

Barnehagens samfunnsmandat 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas 

hjem (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål). 

Visjon 

Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens framtid. Vår visjon peker framover og viser 

vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet: 

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» 

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna 

skal vokse i kunnskap og mestring, i trygghet og empati.  

Våre verdier 

Vi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi klare mål og kraft til å nå dem. 

Vi skal være «Raus og tydelig». Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og retningslinjer som gjør det trygt å være raus i 

møte med barn og foreldre. 

 

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. 
 

Barnehagen skal fremme: 

▪ Demokrati 

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og få delta. 

▪ Mangfold og gjensidig respekt 

Barn skal oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av 

fellesskapet. 

▪ Likestilling og likeverd 

Barnehagen bidrar i danningen av barnas verdier og holdninger. Vi har fokus på at barn skal møtes som likeverdige individer, uavhengig 

av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, kultur, sosial status, språk og religion. Barnehagen skal motvirke alle former 

for diskriminering.  

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

▪ Bærekraftig utvikling 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal legge grunnlaget for barnets evne til å tenke kritisk, 

handle etisk og vise solidaritet. 

▪ Livsmestring og helse 

Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelsen av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen 

skal gi barna utfordringer i et trygt miljø, og gi barn muligheter til å prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 

 

Et av verktøyene vi bruker når vi jobber med disse punktene er «Handlingsplan mot mobbing i barnehagen» som er utarbeidet av 

Læringsverkstedet.  Læringsverkstedet sin visjon er «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse».  For å få til dette må vi har aktive 

voksne som er tilstede med barna, ser hvert barn og dens behov, hører på barnet og ta det på alvor. Ved at den voksne har en aktiv 

deltakelse i barnas lek og hverdag vil dette igjen gi et innblikk i barnas verden. 

I tillegg har vi Hjerteprogrammet hvor disse punktene er områder vi jobber mye med.  Hjerteprogrammet blir nærmere beskrevet senere i 

årsplanen. 

 



 

 

 

  

 
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                 

«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet.  I barnehagen skal alle barna 

oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.» (Rammeplan for barnehagen s. 19)               

Som grunnlag for trivsel, glede og mestring skal barnehagen aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barn-barn og barn-

voksen. Barna skal oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte.  De skal bli møtt av forutsigbare, lyttende og engasjerte 

voksne som viser nærhet og innlevelse.  Omsorg har en egenverdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele 

barnehagedagen.  Barna skal bli møtt av varme mennesker som bekrefter, anerkjenner og viser at de setter pris på hvert enkelt barn. De 

skal føle tryggheten til å krabbe på et voksenfang eller sette seg i armkroken. 

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.  Leken skal være en arena for barnas utvikling og 

læring, og for sosial og språklig samhandling.» (Rammeplan for barnehagen s. 20)                 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.  Barn leker for lekens egen del. Gjennom lek utvikler 

barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølgelse.  Lek er stammen i det pedagogiske treet til Læringsverkstedet og skal være 

utgangspunktet i det pedagogiske arbeidet og i aktivitetene.  Personalet skal være aktive deltakere i lek og aktivitet som igjen betyr at de 

vil se de barna som trenger hjelp til å komme inn i lek med de andre.  Personalet vil også gjennom aktiv deltakelse kunne gå inn å 

forebygge at barn ikke blir satt utenfor leken.  Det er personalet ansvar å passe på at alle barn opplever å være endel av felleskapet og er 

inkludert i lek.  Vi legger til rette for allsidig stimulering ut i fra lekemiljø, lekemateriell og aktive voksne. 

«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.  Barnehagen 

skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskap som bidrar til meningsfull samhandling.» (Rammeplan for 

barnehagen s. 22)                            

Lek er grunnlaget for all læring.  Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, får brukt hele seg og å oppleve gleden av 

mestring.  Barn er forskjellige og lærer på ulike måter.  Vi legger til rette for allsidig læring hvor barna får bruke hele seg med kropp og 

sanseapparat.  I leken foregår det både formell og uformell læring.  Det vil si planlagt læring i lek og samspill med andre barn og voksne, 

og frilekens rom for læring av sosial kompetanse. 

 



 

 

  

 
 

 «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.»     

(Rammeplan for barnehagen s. 7)                     

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter.  Gjennom 

danning legges grunnlaget for allsidig utvikling.  Barna skal erfare at de er del av fellesskapet, og å oppleve at egne og andres bidrag til 

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

Vennskap og fellesskap                                        

«I barnehagen skal alle kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.  

Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling og vennskap og sosialt fellesskap.»  (Rammeplan for barnehagen s. 22-23)     

Alle barn skal få erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.  Vi voksne må legge til 

rette for at alle barna har en de kan leke med, og at barna kan utvikle vennskap.  Hjerteprogrammet benyttes som verktøy i samlings-

stunder og i samtaler med barna.  Vi skal skape et inkluderende fellesskap for små og store, og ønsker å gi et godt tilbud til alle 

uavhengig av alder, kjønn, bakgrunn og forutsetninger.  Vårt fokus er å skap trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd til det 

enkelte barn gjennom å belyse ulikhetene og det som er felles for oss alle.   For oss betyr et inkludert fellesskap at voksne er gode 

rollemodeller og veileder barna til å skap sin egen identitet der de kjenner seg trygge, bli sett og forstått.  Ved at voksne er bevisste sin 

egen væremåte kan vi sammen skape en kultur der alle er likeverdige, men ingen er like.  Vi har nulltoleranse for mobbing.  Her er det 

viktig at vi voksne kjenner barna godt nok til å kunne oppdage eventuell mobbing, dvs. at vi må være engasjerte, nær nok og bry oss.   

Kommunikasjon og språk                 

«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et 

mangfold av kommunikasjonsformer.  I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, 

litteratur og tekster fra samtid og fortid.  Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulerer til språklig 

nysgjerrighet, bevissthet og utvikling» (Rammeplan for barnehager s. 47-48) 

Personalet skal legge til rette for at alle barna får delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.  Vi skal 

anerkjenne og verdsette at barna kommuniserer forskjellig, og legge til rette for at det er rom for ulike uttrykksformer.  Det kan være non-

verbal kommunikasjon som f.eks. kroppsspråk, eller barn som trenger ekstra støtte i sin kommunikasjon som f.eks. tegn til tale.  De 

voksne i barnehagen skal være språklige forbilder, benevne og legge til rette for en helhetlig språkutvikling hos hvert enkelt barn.   

 

 



 

 

 

 

  

 

Læringsverkstedet idrettsbarnehage  
 

 

 
Mål Idrettsbarnehage: 

• Barna i Idrettsbarnehage skal oppleve bevegelsesglede og matglede i hverdagen. 

 



 

 

  

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.  

 

Fagområde kropp, bevegelse og helse i Idrettsbarnehage 

Fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse står sentralt i idrettsbarnehagene, og vi                                   
har som ambisjon å være ledende på dette området. Vi har valgt å sette oss mål om           
at barna i idrettsbarnehage skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag i       
barnehagen. Det er ikke nok i seg selv at barn deltar i fysisk aktiv lek og får servert                    
sunn mat, det krever at vi jobber med det på en slik måte at barna blir indre motivert,                       
og får gode opplevelser innenfor fysisk aktivitet og kosthold.                                        
Vi arbeider tverrfaglig med alle områder i rammeplanen, og ser muligheten for å bruke           
elementer fra idrett, lek og bevegelse inn i alle fagområder.   
 
Idrettsbarnehage vil at barn skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på             
bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger. Vi har fokus på            
fagområde kropp, bevegelse, mat og helse, og målet er at barna skal oppleve               
bevegelsesglede og matglede i barnehagen.              
Grunnlaget for gode vaner dannes tidlig i barndommen (Ommundsen, 2008) og                       
ved at barn opplever glede og mestring ved å være i bevegelse, samt variert og                     
sunt kosthold, vil sjansen være større for at barna tar med seg de gode vanene videre i livet 
Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp (Rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver) Vi har ikke fokus på rene idretter, men arbeider ut fra metoden «pedagogisk idrett», hvor vi bruker idrett, lek og bevegelse 
for å nå våre pedagogiske mål. 

 



 

 

 

 

 

  

Bevegelsesglede 

I HinkenHopp har leken et stort fokus, og vi arbeider for at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og mestring gjennom lek. Vi veksler 

bevist mellom voksenstyrt lek i det formelle rom, og lek i det uformelle rom. 

- gi barna erfaringer fra ulike idretter valgt utfra barnas alder                                
- ha fokus på sang- og bevegelsesleker  
- å være bevisste på rommet som tredje pedagog, legge til rette for ulike lekemiljøer  

- å være bevisste på at utstyr og lekemateriell er synlig og tilgjengelig  

- at voksne skal være i bevegelse med barna, såkalte begeistringssmittere  

- tilrettelegging av tradisjonsleker  

- balanse mellom aktivitet og hvile  

- fokus på at kropp imiterer kropp - de voksne er kroppslige rollemodeller for barn  

- fast turdag minimum en dag i uken. Her har vi fokus på bevegelsesglede gjennom                      

  bruk av fantasien, prosjekter og ikke minst barnas medvirkning 

 



 

  

Pedagogisk idrett som metode 

Pedagogisk idrett er en metode som baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen. For å jobbe med 
Rammeplanens målsetninger, bruker vi pedagogisk idrett. 

Pedagogisk idrett handler om at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å jobbe mot våre mål.  

Idrett, lek og bevegelse er elementer som overlapper hverandre, og som ikke skal ses isolert, vi skal bruke elementer fra alle tre boksene 
i våre aktiviteter. 
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Bevegelsessirkelen  
Bevegelsessirkelen synliggjør hvordan idrettsbarnehagene gjennom fire perioder i året, legger til rette for varierte aktiviteter for barna. 

Dette sikrer stimulering og bruk av alle sansene, motoriske og koordinative ferdigheter. Barn bruker hele sanseapparatet, bevegelse og 

koordinasjon i alt de foretar seg. Bevegelsessirkelen ivaretar ferdigheter som er grunnleggende i barns vekst og utvikling samt sikrer 

variasjon, repetisjon og progresjon. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag  

 
35 

  
    

1. 2. 

 
36 

3.  4.  5. 6. 7. 8. 9. 

37 10. 11. 12. 13. 
Bli-kjent-
arrangement 

14. 15. 16. 

 
38 

17. 
Brannvern-
uke 

18. 
Foreldremøte 
Tusenbeinet, 
Larveliten og 
Skrukketrollet 

19. 
Foreldremøte 
Humlesnurr 

20. 21. 
Planleggings-
dag 

22. 23. 

 
39 

24.  25. 26. 27.   28. 29. 30. 

S
E

P
T

E
M

B
E

R
 2

0
1

8
 

EGNE NOTATER: 

……………………………………………….

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 



 

  

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.  

Tilrettelegging for et godt leke- og læringsmiljø 
Læringsverkstedet illustrerer sin pedagogikk med et tre som figur.  

Barns egenverd er den bærende delen av vår pedagogikk. Vi skal styrke barnas selvoppfatning, deres sosiale kompetanse og støtte de i 

å utvikle omsorg for seg selv og andre. Dette krever at personalet er aktive og tilstedeværende gjennom hele barnehagedagen. 

Leken er grunnleggende i barnehagen. Den har en egenverdi for barnet, og gjennom leken utvikler barna seg sosialt. Vi legger til rette for 

lek gjennom mesteparten av dagen i barnehagen. Avdelingene har lekesoner på avdelingen som er tilrettelagt for en spesiell type lek, 

som f.eks. kjøkkenkrok, bilkrok, lek med dyr, legohjørne osv. Det er mye tid til barnas egenstyrte/ frie lek i vår barnehage. 

Ute har vi ulike lekeapparater hvor barna kan utvikle nye ferdigheter.  Et eksempel på dette er armgangen hvor det krever både 

koordinasjon og styrke.  Den voksne må her være en aktiv støtte og motivator. 
 

De organiserte aktivitetene har som mål at barna skal føle mestring og glede. Det skal være lek samtidig som man lærer noe nytt. Gleden 

ved å strekke seg litt lengre, klare nye ting og kjenne på mestringsfølelsen, gir barna troen på seg selv og andre.  
 

 

Lekens betydning for barns trivsel og vennskapsrelasjoner i  

barnehagen 
Lek og vennskapsrelasjoner er viktig for barns trivsel og forebygger mobbing i  

barnehagen.  Vennskapsforhold kan være en beskyttende faktor i forhold til mobbing,  

og det er derfor viktig å ha fokus på lek og vennerelasjoner.  

Et av verktøyene vi bruker er Læringsverkstedet sin handlingsplan mot mobbing. 

 

I Læringsverkstedet er lek selve grunnstammen i alle aktiviteter, og vi må  

tilrettelegge for både fri lek og voksenstyrt lek og aktivitet. Vi jobber for et  

trygt og inkluderende miljø i barnehagen, og det er helt grunnleggende for  

at barna skal kunne utfolde seg i lek. 
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Læringsverkstedets satsningsområde 
Relasjonskompetanse - Lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør. 

Dette vil også være satsningsområdet til oss i HinkenHopp barnehageåret 2018/19 

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i 

alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. 

Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og samhandling ansatte og barn mellom 

barn er særlig viktig for kvalitet i barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne 

utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring. 

 



 

 

  

      LEVERES BARNEHAGEN SENEST FREDAG 16. NOVEMBER 2018 

KOMMER DITT BARN I JULEN?        

 

Julen og alle dens gleder nærmer seg.  

Julen er en tid hvor også personalet ønsker litt fri med familien. 

 

Vi ønsker derfor å vite hvor mange barn som kommer i juledagene ☺  

 

F = Ferie/fri 

X = Barnet kommer i barnehagen 

 

     

Barnets navn________________________________________ 

 

 
TORSDAG 
27.12.18 

 
FREDAG 
28.12.18 
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Aktive voksne 
For oss i idrettsbarnehagene betyr det å være en aktiv voksen at vi skal være tilstedeværende voksne – og være en 
begeistringssmitter.  
Å være en aktiv og tilstedeværende voksen handler om at barna skal bli møtt der barna er, og vi skal være tilstede både fysisk og mentalt 
i samspill med barna. Dette kaller vi i Idrettsbarnehage å være en aktiv voksen. De voksne må derfor være tilstedeværende med hele 
kroppen, vi må være aktive voksne som er engasjert i det vi gjør.  
Vi sier at kropp imiterer kropp. Dette betyr at de voksne skal være bevisste seg selv som rollemodeller, også kroppslig. Vi skal være 
begeistringssmittere både for barn, kollegaer og foresatte, og utsagnet «Det hørtes gøy ut, det har jeg lyst til å være med på», skal 
gjenkjenne oss. 
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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  

Å arbeide med barns medvirkning, handler ikke om å finne frem                           

til bestemte metoder, men om hvordan vi som voksne tenker om                         

og ser på barn. Det er holdningene våre som leder frem til en           

medvirkningspraksis.   Medvirkning er ikke noe hver og en utøver                         

for seg selv.  Det handler om hvordan mennesker samhandler, lytter                            

til og respekterer hverandre i et fellesskap.  Personalet i              

Læringsverkstedet Idrettsbarnehage HinkenHopp har jobbet fram             

en felles forståelse om hva barns medvirkning innebærer, og                  

hvordan vi som voksne møter barnet og tar inn over oss det barna               

formidler gjennom verbale og kroppslige uttrykk. 

Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt, forstått og respektert            
av voksne som er av anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle i møte                       
med hvert enkelt barn og barn i grupper. Barn erfarer medvirkning og              
innflytelse når de får delta aktivt i dialog og samhandling med barn og                  
voksne og deres meninger og innspill bidrar til endring. Gjennom                    
barnesamtaler og intervjuer får barna være med å planlegge og                 
evaluere aktiviteter i barnehagens hverdag. 
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En forelder punkterer på 

vei til barnehagen.  

Ekstraservice – det er Eirik 

det! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeid mellom barnehage og foreldre  
Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor er vårt løfte til foreldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha 

barnas beste som mål.  
Samarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå gjennom foreldrerådet og 

samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- 

og læringsmiljø for barnegruppen. 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

Læringsverkstedet barnehagene har både foreldreråd og samarbeidsutvalg, slik barnehageloven stiller krav om. 

Foreldreråd (FAU)    

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd  

og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle  

barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom  

barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.  
 

Samarbeidsutvalg (SU) 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende 

organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen,  

slik at hver gruppe er likt representert.  Barnehagens eier kan delta etter eget ønske,  

men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 
 

I tillegg til FAU og SU er den daglige dialogen med foreldre og foresatte, foreldre-                

samtaler og arrangementer viktige arenaer der vi får innspill og tilbakemeldinger om           

hva foreldrene mener om innholdet i barnehagen. 

 

 
Dato Hva 

15.8.18, 
21.9.18, 
12.11.18, 
2.1.19 
31.5.19 

Planleggingsdager 

18.9.18 Foreldremøter 

6.4.19 Forestilling 

11.4.19 Påskefrokost 

12.4.19 Påskefrokost 
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FORVENTNINGER 
TIL 

FORELDRENE

OVERHOLDE

RETNINGSLINJER

SOM GJELDER

FOR SYKDOM GI BESKJED NÅR 
DU TAR MED 

BARNET HJEM, 
ELLER NÅR ANDRE 

SKAL HENTE 
BARNET

HA EN OVERSIKT 
OVER BARNETS 

SKIFTETØY, SAMT 
MERKING AV ALT 

TØY

ÅPNINGSTIDEN 
BLIR OVERHOLDT

AT PLANER OG 
OPPSLAG BLIR 

LEST

GI INFORMASJON 
OM VIKTIGE 

HENDELSER RUNDT 
BARNET

FØLGE OPP "MITT 
BARN"

SETTE SEG INN I 
HANDLINGSPLAN 
MOT MOBBING



 

 

 

 

 

 

  

 

                              LEVERES BARNEHAGEN SENEST ONSDAG 27. MARS 2019 

 

 

 

 

KOMMER DITT BARN I PÅSKEN?           
 

Påsken er en tid hvor også personalet ønsker litt ekstra kos sammen med familie og venner. 

Vi ønsker derfor å vite hvor mange barn som kommer i påsken. 

  

 

HUSK AT BARNEHAGEN STENGER KLOKKEN 12.00 ONSDAG 17. APRIL ☺  

 

 
MANDAG 
15. APRIL 
 

 
TIRSDAG 
16. APRIL 

 
ONSDAG 
17. APRIL 

 
 
 

  

           

_____________________________________ 

Barnets navn 

 



 



 

  

 

 

  

 

LEVERES BARNEHAGEN SENEST ONSDAG 27. MARS 2019 

 

 

 

SOMMERFERIE 2019 
 

For å koordinere de ansattes ferie i forhold til  

antall barn i barnehagen, ønsker vi å vite når  

dere har tenkt å ha ferie i sommer. 

Vi minner om at alle barn må ha minst 3  

uker sammenhengende ferie i løpet av 

ukene som er satt opp i tabellen ☺ 

I ukene 29 og 30 holder barnehagen stengt og er            

da inkludert i de tre sammenhengende ukene.   

  

 

F = Ferie/fri 

X = Barnet kommer i barnehagen 

 

 

 

 

    

Barnets navn________________________________________ 

 

UKE F/X 

26 (24. juni – 30. juni)  
 

27 (1. juli – 7. juli) 
 

28 (8. juli – 14. juli) 
 

29 (15. juli – 21. juli) STENGT 

30 (22. juli – 28. juli) STENGT 

31 (29. juli – 4. august) 
 

32 (5. august – 11. august) 
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Overganger  
En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Det å begynne i barnehagen skal oppleves som en god start, både i forhold 

utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenning, trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle overganger i løpet av 

barnehagetiden. 

Ny i barnehagen 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal 

tilpasse rutiner og organisere tid slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. 

For at barnet skal få en best mulig start til oppstarten på høsten valgte vi i HinkenHopp å invitere nye barn og foreldre til besøksdager på 

våren.  Dette gikk over fem uker med en dag pr. uke.  De yngste barna var i barnehagen en time, mens barna fra 3 år og oppover var hos 

oss i to timer.  Målet var at barn og foreldre skulle bli litt kjent med barnehagen og personalet på den avdelingen de skal begynne på til 

høsten, og personalet skulle bli litt kjent med barna. 

Fra småbarn- til storbarnsavdeling  
I Læringsverkstedet vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barn,        

og personalet når barnet bytter barnegruppe. 

På besøksdagene for nye barn på våren valgte vi også å ha besøksdager for barn  

som skulle flytte internt på huset.  I tillegg begynner barna på Larveliten å bruke  

uteområdet til de eldste barna stadig mer utover våren. Først bruker Larveliten det  

på formiddagen, når de fleste avdelingene er inne. Deretter begynner de å være der  

sammen med alle barna på ettermiddagene. 

De barna som skal begynne på ny avdeling, leker gjerne inne på den nye  

avdelingen når den er ledig (de som går der er på tur). 

De voksne som skal være på 3-årsavdelingen til høsten, tar litt ekstra kontakt  

med barn som kommer over fra Larveliten de siste månedene før overgangen. 

Utover våren har foreldrene foreldresamtale med pedagogen på avdelingen barnet  

går på.  For at foreldrene skal bli litt mer kjent med personalet på avdelingen barnet  

skal begynne på blir pedagogen på den nye avdelingen med på foreldresamtalen  

på våren.   
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Fra barnehage til skole  
For våre «skolestartere» har vi en intensjon om å gjøre det siste          

året i barnehagen litt spesielt. De skal oppleve den avsluttende tiden                             

i barnehagen som spennende, utfordrende og en tid hvor iveren etter              

å erobre nye kunnskaper skyter fart              

(Veilederen fra eldst til yngst, 2009).  

I HinkenHopp barnehage er alle skolestarterne på samme avdeling.             

Det gjør at det er lett å flette inn aktiviteter, selstendighetstrening og                     

skoleforberedende aktiviteter på en enkel og god måte. 

Gjennom tiden i barnehagen sikrer hver fagdag at barna får et godt                

grunnlag for skolestart. Med dette i ryggsekken får barna et best                      

mulig utgangspunkt til å oppleve mestring i den nye skolehverdagen.                

I tillegg vil det i løpet av det siste året være et stort fokus på                    

selvstendighet. Barna får et større ansvar for seg selv i skolen, og vi                    

jobber for at de får verktøyene til å takle dette ansvaret. 

I barnehagen starter samarbeidet med foreldrene om overgangen fra             

barnehage til skole i starten av barnehageåret. Vi har samtaler der vi              

forbereder overgangen tidlig på året. På denne måten får vi tidlig en                     

dialog om hvordan vi best kan ivareta hvert enkelt barn i overgangen                       

som kommer. 

Sarpsborg kommune har utarbeidet et årshjul i forhold til overgang            

barnehage – skole.  

Dette går vi igjennom på foreldremøte i september.  
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Språk Matte-
motorikk 

Hjerteprogram Kreativitet Natur-
utedag 

Idrett Diverse 

Bokstaver Mattehånda Tradisjoner Forming Naturen 
rundt oss 

Bryting Klare selv: 
*hygiene   
*selvstendighet 

Blyantgrep Tall Normer og 
verdier 

Fantasi Eksperiment Orientering Trafikk-
opplæring 

Lytte Former Sosial 
kompetanse 

Skaperglede Turer Karate Besøk på Skole 
og SFO 

Samtaler, bruk av 
språk 

Størrelser Engelsk sang, 
regler og telling 

Sang, drama 
og musikk 

Nærmiljø Ishockey  Jobbe med 1-2 
prosjekt 

Rim/regler Måleenheter Snakke i 
forsamling 

Film/foto  Klatring Jobbe med tema 

Rytme i språket Sortering Vennskap   Fotball            
Blant annet 
fotballmester-
skap for 5-
åringen i privat 
barnehager i 
Sarpsborg 

Skjema for 
egenvurdering 
Overgang 
Barnehage -
skole” Dette er 
meg 

Tekst og bilder 
 

Butikklek Inkludering    Innebandy  

 
 

Bevegelseslek    Håndball  

Skrive sitt navn Bruk av ball    Samarbeid med 
Idrettslinja på St. 
Olav 

 

Øve på 
telefonnummeret 
sitt 

Menneske-
kroppen 

   Her jobbes det 
bl.a. med 
koordinasjon, 
taktikk, disiplin, 
problemløsning, 
samarbeid 

 

Øve på adressen 
sin 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag  

 
22 

     
1. 2. 

 
23 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Pinseaften 

9.  
1. pinsedag 

 
24 

10. 
2. pinsedag  

11.  12. 13. 14. 15. 16. 

 
25 

17.  18. 19. 20. 21. 22. 23. 

 
26 

24.  25. 26. 27. 28. 29. 30. 
 

J
U

N
I 
2

0
1

9
    

 

EGNE NOTATER: 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………............... 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Fem ganger i året har HinkenHopp planleggingsdag.  Disse blir bl.a. brukt til faglig påfyll, felles planleggingsdag med alle barnehagene i 

kommunen, årskonferanse med Læringsverkstedet og planlegging av bl.a. aktiviteter vi har i barnehagen. En gang i måneden har vi 

personalmøte hvor det legges planer for videre arbeid, faglig input og vurdering av jobben vi gjør.  En gang i uken har avdelingene 

avdelingsmøte hvor tiden går til bl.a. planlegging av aktiviteter på avdelingen, gjennomgang av barna og blant annet forberedelse til 

foreldresamtalene. 

 

Dokumentasjon  
Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår som en viktig del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon 

av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. 

I Hinkenhopp jobber vi med dokumentasjon på flere måter. Vi skriver dagsrapport hver dag som gir et lite innblikk i hverdagen, som 

legges ut på «Mitt Barn». Her legger vi også ut bilder som vi tar gjennom barnehageåret. Noen aktuelle bilder havner også på veggene 

på avdelingen sammen med beskrivelser av hva vi jobber med. Vi har også idretts- og kostholdspermer som fylles i løpet av året og som 

barna får når de slutter. Til slutt har vi det daglige samarbeidet med foreldrene, der nyttig informasjon og fine historier utveksles. 

 

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

(Kunnskapsdepartementet, 2017). 

I forbindelse med idrettene våre blir barna intervjuet om hvordan de synes opplevelsen har vært.  Er det en idrett som gjøres flere ganger 

blir barna intervjuet etter første gang, og etter siste gang.  I tillegg har vi samtale med hvert barn i forkant av foreldresamtalen, og en 

gang i året har vi foreldreundersøkelse. 
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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.  

Et eksempel på prosjektarbeid er for eksempel at et barn plutselig blir opptatt av en planet i solsystemet.  Det sporer resten av barna på 

avdelingen, og sammen begynner de å finne ut om det er flere planeter, hvor store de er og er det mulig å bo der??? 

Temaarbeid - styrer og pedagoger utarbeider innhold og prosess i samarbeid med barnehagens øvrige medarbeidere. 

I HinkenHopp har vi, i tillegg til at avdelingene har egne temaer i løpet av året, et hovedtema fra januar til mars for alle avdelingene.  Da 

jobbes det på ulike måter med temaet utfra barnas alder som til slutt ender opp i en temafest.  I løpet av perioden vi jobber med temaet 

får vi jobbet med alle fagområdene i Rammeplan.  Blant annet lager alle barna sine egne kostymer, så temafesten blir HinkenHopp sin 

utgave av karneval.  I år er temaet miljøvern. 

Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. 

Et eksempel er eventyret om De tre bukkene bruse.  Barna vil gjenkjenne eventyret, men ulikt fokus på innholdet gjør at eventyret stadig 

byr på noe nytt og er like morsomt.  Vi kan lese det, vi kan dramatisere det både ute og i skogen, vi kan telle og bruke mange begreper 

som blant annet over/under, liten/stor. 

Spiralprinsippet – sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle 

fagtemaer. Sikrer på den måte progresjon. 

Vi tar utgangspunkt i barnas tidligere erfaringer, ferdigheter og kunnskap.  Vi bygger videre på dette og sikrer progresjon i barnas 

utvikling ved å stadig legge til nye elementer som gir dem utfordringer, økt mestring og læring.  Et eksempel på dette er hvordan vi jobber 

med å bli kjent med ballen.  Vi begynner med at de minste triller ballen til hverandre.  Så prøver barna å sprette ballen, kaste til hverandre 

og ta imot.  Til slutt får barna prøve seg å på å kaste/kaste i mål.  Hele tiden får barna prøve seg utfra erfaringer og ferdigheter de 

allerede har. 

Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring.  Utøve digital dømmekraft og legge til rette for barnas utforskning. 

I HinkenHopp brukes blant annet iPad hvor det blir lastet ned apper som brukes i det pedagogiske arbeidet.  Et eksempel er Glade Maur 

som bl.a. har fokus på følelser.  I tillegg har vi et mikroskop som kan kobles til PC.  Et eksempel på hvordan det brukes er at vir bilde av 

et karsefrø hver dag i en periode som vi skriver ut og henger opp.  Her kan vi tydelig se hvor mye frøet vokser fra dag til dag. 
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Læringsverkstedets pedagogiske tre 

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 samfunnsmandag (Lov om 

barnehagen, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.  Læringsverkstedets pedagogiske konsept er vår 

fortolkning av innholdet i rammeplanen.  Konseptet ivaretar rammeplanens føringer, fremmer Læringsverkstedets prioriteringer i vårt 

pedagogiske arbeid.  Omsorg, lek, læring og danning er viktige elementer i grunnlaget for Læringsverkstedets pedagogiske innhold og 

arbeid. 



 

  

 
 
 
 
Hjerteprogrammet 
 
Hjerteprogrammet er selve hjertet i Læringsverkstedet. Det ble  
Utviklet for å gi barna en størst mulig ryggsekk av positive opplevelser  
de skal ha med seg resten av livet. 
 
Våre grunnleggende verdier 
Hjerteprogrammet er formålsparagrafen i praksis. De skal derfor leves                                       
ut hver dag og hele dagen i vårebarnehager. Hjerteprogrammet viser                 
hvordan vi er varme medmennesker som har respekt for andre. Vi er 
særlig opptatt av hvordan vi er i møte med hverandre, hvordan vi  
snakker sammen og skaper gode relasjoner. 
 
Med utgangspunkt i små hverdagshistorier om barna Mats og Mille,  
faste samlinger her kalt Hjertesamlinger, og en hel “ide-bank” med  
aktiviteter får barna konkrete rammer og målsettinger de kan knytte  
opplevelser og erfaringer til. 
 
Hver uke trekkes et hjertebarn.  Hjertebarnet får være med på blant                    
annet å skjære frukt, og de får sitte i «rosestolen» mens de andre                     
barna sier «gode ord».  Ved at barna hver uke får erfaring i å ta imot                            
og gi gode ord til hverandre i løpet av alle barnehageårene tror vi det             
blir en ferdighet de tilegner seg. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Fagområdene 
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. 

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 
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i Rammeplanen for barnehagens 
innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert, og flere områder vil ofte være representert samtidig. I idrettsbarnehage 
bruker vi felles metode, pedagogisk idrett for å nå kravene i Rammeplanen. Vi ser på kroppen som menneskets grunnleggende vilkår for 
utvikling og læring. Våre aktiviteter har alltid et pedagogisk mål, og leken står i sentrum 
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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. 

 
                       

 Matte 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 Matte lar     

      barn leke og erfare matematikk på en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse.      

          

   

  Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, kultur og kreativitet. Kreativitet et omfattende   

  Fagtema og er svært ofte del av barnehagens pedagogiske arbeid med våre andre fagtema. 

   

     

     Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi og Nærmiljø og samfunn. I vårt fagtema Natur inngår    

     biologi, fysikk, kjemi, zoologi og geologi som viktige temaer som barnehagen skal inkludere og la barna gjøre erfaringer  

     med i arbeidet med dette fagtemaet. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er også del av fagtemaet  

     Natur. 

 

 

 



 

 

  

Barnehagens arbeid med fagområdene   
 

Fagtemaer 1-2 år 3-4 år Skolestarterne  

 
Språk 

 

Bli kjent med rim, regler og 
bevegelsessanger 
Faste regler/sanger til 
fruktmåltidet og lunsj. 
Bevegelsessanger, rim og regler 
i lek og rutinesituasjoner. 
 
Bli kjent med bildebøker 
Vi ser i bildebøker sammen med 
barna i mindre grupper. Både 
inne, ute og i overgangs-
situasjoner. Peker, benevner og 
prater om det vi ser. 
 
Bli kjent med eventyr, som 
blant annet Bukkene Bruse og 
Gullhår 
Bruke figurer til bordeater, 
fortelle muntlig, leke/dramatisere 
og synge” Bukkene Bruse-
sangen” 
 

 

Barna skal lære seg gjennom 
hele barnehagehverdagen ulike 
motsetninger som kort/lang, 
kald/varm og tung/lett 
For eksempel utforskning i skogen 
eller tilrettelagt oppgave i samling, 
kjøkkengruppe eller ballrom. 
 
Barna skal dette året 
gjenkjenne navnet sitt 
Gjennom for eksempel bruk av 
navnelapper, lek med bokstaver 
og navnesanger. 
 
Barna skal få utvikle sitt 
ordforråd knyttet opp mot egen 
kropp/meg selv 
Bruke hjertesamling, temaarbeid 
og uformelle samtaler med barna 
gjennom dagen. 

Gjenkjenne/skrive navnet sitt 
Bli kjent med bokstavene og 
navnet sitt i skrevet og muntlig 
form.  Begynner og kunne 
skrive/forme navnet sitt med ulike 
materialer.  De navner selv ting de 
har laget. 
 
Begrepstrening 
Høytlesning.  Samtaler rundt det 
barnet holder på med.  Bevisst 
bruk av språk og begreper hos den 
voksne 
 
Lyder/uttale 
Samtaler.  Øve på språklydene.  
Rim, regler og sanger.  Lydklosser. 

 



 

 

 

  

 
Natur 

 

 
 
 
 
 

Følge et tre året rundt 
Vi har et tre utenfor barnehagen 
som vi ser forandrer seg 
gjennom året.  Vi tar et bilde 
hver årstid som lamineres og 
henges på uteområdet vårt. 
Samtaler rundt treet og bildene. 
 
Bli kjent med hvordan vi tar 
vare på naturen 
Søppelplukke-dag utenfor 
barnehagen.  Plukke søppel 
sammen, samtale om hva som 
er søppel, hvor det skal kastes 
og hvorfor det ikke kan ligge ute 
i naturen. 
 
Bli kjent med insekter og 
småkryp 
Tar med forstørrelsesglass og 
insekts-bokser på tur i skogen.  
Studerer og samtaler om 
insekter vi finner på tur og i 
barnehagen. 

Gi barna gode opplevelser med 
å lage mat ute i naturen 
Lage pinnebrød og steke på bål.  
Grille for eksempel pølser og 
fiskekaker. 
 
Få erfaringer med å 
eksperimentere med ulike 
elementer som vann, planter, 
insekter og mineraler. 
For eksempel smelte snø, fryse 
vann, fange insekter i glass. 
 
Få kjennskap til hvordan vi tar 
vare på naturen 
Verne om dyre- og planteliv.  Ikke 
kaste søppel i naturen.  Sortere 
søppel i barnehagen. 

Vær/temperatur 
Forståelse for vær og ulike 
værforhold. 
Det gjør vi blant annet å tegne 
været inn på kalenderen, og ved 
påkledning. 
 
Mat/bål 
Gi barna gode opplevelser med å 
lage mat ute i naturen. 
Vi finner bær, steker blant annet 
pinnebrød, ostesmørbrød, lapper, 
suppe, fiskekaker på bål, og lager 
egne matpakker. 
 
Miljø 
Få kjennskap til hvordan vi tar vare 
på naturen.  Det gjør vi ved blant 
annet søppelplukking, 
kildesortering.  Gi barna varierte 
turopplevelser. 

 



 

  

 
Hjerte 
 

 
 

Bli kjent med egne og andres 
følelser, og måter å uttrykke 
seg på 
Bruke historier og øvelser fra 
hjerteprogrammet.  Samlinger om 
de ulke følelsene. 
 
Lære å ta kontakt og 
samhandle med andre på en 
positiv måte 
Aktive voksne som er tilstede i 
leken sammen med barna.  Sette 
grenser for hva som er greit å 
gjøre mot andre, fokusere på 
følelsen til den som for eksempel 
blir lei seg, lære å trøste, være 
gode rollemodeller i leken. 
 
Oppleve gleden med å være 
sammen med andre 
Leke, tøyse, tulle og le sammen. 

Skal utvikle forståelse for det å 
være en god venn – de skal få 
innsikt i hvordan andre har det 
når de er en god eller dårlig 
venn. 
Her brukes Mats- og Milla-
historiene, og her og nå 
situasjoner som oppstår i den 
daglige leken mellom barna med 
aktive voksne som veileder barna. 
 
Skal få erfare hvordan vi er imot 
hverandre i en gruppe i forhold 
til vennskap og lek – 
inkludering skal fremmes 
fremfor utestengelse. 
Her brukes Mats- og Milla-
historiene, og her- og nå-
situasjoner som oppstår i den 
daglige leken mellom barna med 
aktive voksne som veileder barna. 
 
Skal få øve seg på å sette egne 
grenser for seg selv – det er lov 
å si nei eller si ifra til voksne 
hvis noe ikke føles greit. 
Dette skal gjøres blant annet i 
samtale med barna i 
hjertesamling, og gjennom 
temaarbeidet «kroppen/meg 
selv».  Men minst like viktig er de 
daglige situasjonene som oppstår 
i lek som voksne skal være aktivt 
tilstede i for å hjelpe barna til å 
sette egne grenser. 

Jeg 
Bidra til at barnet utvikler en 
positiv selvfølelse og får 
kjennskap til sin egen identitet.  
Dette gjøres blant annet ved å 
lage selvportrett, lage 
fot/hånd/fingeravtrykk.  Ha 
ordensbarn. 
 
Du 
Barna skal få innsikt i hvordan 
andre har det.  Blant annet ved 
rollespill, se på forskjeller og 
ulikheter mellom barna og 
følelsestrening. 
 
Vi 
Barna skal få lære å fungere 
sammen med andre barn i en 
gruppe.  Dette gjøres blant annet 
ved å trekke ukas hjertebarn med 
tilhørende roserunde og 
sansemotoriske aktiviteter. 

 



 

 

 

  

 
Matte  
 

 
 
 

 

Bli kjent med begrepene 
trekant, firkant og sirkel. 
Bruke de ulike formene til kims 
lek, trekke de fra pose, finne en 
med lik form,” skattejakt” etter ting 
med samme form osv. 
 
Bli kjent med tallene fra 1-5. 
Sanger og regler, telle hverandre, 
telle koppene på bordet, fingre og 
tær. 
Bruke den store terningen, trille, 
telle og klappe/hoppe det antallet 
terningen viser. 
 
Bli kjent med begrepene 
stor/liten, foran/bak/mellom, 
først/sist, lang/kort  
Bruke begrepene aktivt i daglige 
situasjoner som rydding, i eventyr 
med bordteater, dagstavle, 
måltider osv. 
 

Barna skal få forståelse for 
tallsymbolene 1 - 10.  
Dette gjøres blant annet gjennom 
å spille spill, ulike telleregler, 
oppgaver og eventyr i samling og 
butikklek. 
 
Barna skal få mengdeforståelse 
– for eksempel at symbolet 8 er 
det samme som 8 dyr eller 8 
epler.  
Eksempler på oppgaver kan være 
ulike aktiviteter i samling med 
tellebrikker/telledyr og 
tallsymboler. 
 
Barna skal få erfaring med ulike 
typer mål som vektskål og 
litermål.  
Barna får erfaring blant annet 
gjennom bruk av vekt for å 
illustrere hva som er tyngst/lettest 
og bruk av litermål når barna lager 
mat. 
 

Få erfaringer med ulike typer 
mål, målenheter og 
måleredskap gjennom lek og 
hverdagsaktiviteter. 

Bruke kroppen som måle-

instrument.  

Bruke vektskål. Måle med tau. 

Vannforsøk 
 
Kunne telle, og gjenkjenne 

tall fra 1 - 10 (regletelling, 

rekketelling og 

baklengstelling). Få 

forståelse for tallmengde. 

Klippe og lime figurer, ta bilde 

og se/tegne inn på bildet så 

de ser at alle ting er satt 

sammen av former. 

Fallskjermlek, geometriske 

brikker, bøker, tellebrikker. 

Matteleker. 

 

Barna skal tilegne seg gode 
og anvendbare matematiske 
begreper, og erfare ulike 
størrelser, former og mål 
gjennom å sortere og 
sammenligne. 
Puslespill, cuisinairestaver, 
bruke kroppen som 
måleinstrument (en fot, en 
tomme, en favn). Perler og 
oppgaveark. 
 

 



 

  

 
Kreativitet 

 

Bli kjent med ulike farger 
Male, tegne, lek med fallskjermen 
og fargeskjerf, synke fargesanger. 
 
Konstruere og forme i ulike 
materialer 
Leke/konstruere med sand, snø 
og modelleire. 
 
Bli kjent med ulike rytmer, 
sanger og bevegelser. 
Høre på og bevege seg til ulik 
musikk.  Temauker med ulike 
musikksjangere, sangfoni fra NRK 
super, synge og danse 

Øve på å klippe, lime, tegne og 
fargelegge 
Barna blir kjent med ulike typer 
materialer å jobbe med og på. 
 
Øve på spontanitet, trygghet – 
tørre å stå fram i gruppa 
Lage variasjoner av for eksempel 
Bukkene Bruse 
 
Film/foto 
La barna få kjennskap til og 
veiledning i å bruke digitale 
verktøy.  Dette gjøres blant annet 
gjennom å lage fotoutstilling med 
egne bilder. 

 

Drama 
Øve på spontanitet, trygghet – 
tørre å stå frem i gruppa.  Gjøres 
gjennom blant annet 
dramatisering av eventyr og 
fortellinger, og ved bruk av 
hånddukker. 
 
Tekstil 
Bli kjent med ulike 
formingsmateriell ved blant annet 
å bruke veven, stofftrykk og 
fingerhekling. 
 
Musikk, sang og dans 
Bli kjent med ulike rytmer og 
bevegelse ved bruk av 
rytmeinstrumenter og få 
kjennskap til forskjellige typer 
dans.  I tillegg bruke mye sang 
og bevegelsesleker. 

 



 

  

 
Lek og bevegelse 

 
 

Bli kjent med seg selv og 
kroppen sin 
Vi deler barnegruppen etter 
alder/utviklingsnivå. Da får de 
yngste barna større plass til å 
utforske med alle sanser; smake 
på leker, føle, skyve, krabbe, 
bevege armer og bein, utforske 
hele avdelingen sammen med 
voksne som sitter på gulvet, 
støtter og utfordrer barna ut ifra 
barnas behov. 
 
Gjensidig samspill mellom 
barna, og glede over å utfolde 
seg sammen med andre barn 
De eldste barna (2-åringene) 
elsker å løpe etter/sammen med 
hverandre, krype og klatre 
gjennom ting, balansere og herme 
etter andre. 
Når vi deler barnegruppen, får de 
eldste leke denne type lek på 
aktivitetsrommet eller ute, 
sammen med voksne som støtter 
og utfordrer ut i fra barnas behov. 
 
Utvikle balanse og 
kroppsbeherskelse 
Vi går på tur i ulendt terreng. 
Fokus på glede, opplevelser, 
mestringsfølelse, lek og utforske 
naturen. 

 

Bli kjent med egen 
kroppsstyrke 
Bære egen sekk på tur.  Bli kjent 
med kroppen sin gir selvtillit og 
sosial status. 
 
Gjøre barna kjent med 
tradisjonelle uteleker 
For eksempel leke Haug og due, 
Haien kommer, Rødt lys, hoppe 
tau og hoppe strikk. 
 
Sang og dans 
Bruke kroppen i lek og bevegelse 
med blant annet 
bevegelsessanger. 

Barnestyrt regellek 
Støttende/veiledende voksne. 
Deltakende voksne 
Tilrettelagt miljø 
 
Utnytte muligheter i 
uteområdet 
Aktive voksne som motiverer 
«Jeg vil prøve igjen» 
Trygt og sikkert utemiljø 
 
Barnas impulser 
Oppmerksomme voksne  
Frihet til å utforske leken 
Rammer for å ivareta leken 

 



 

 

  

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. 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.  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. Dette arbeidet gjøres først og fremst gjennom at vi legger til rette for holdningsskapende og felles måltider der barn 

og voksne sammen skaper en positiv arena for sanseopplevelser og utforskning av  

nye smaker.   Her brukes barnas egen naturlige nysgjerrighet når nye smaker skal  

testes. Formidlingen skjer gjennom maten barna blir servert, ved at de deltar i  

matlagingen og har pedagogiske aktiviteter knyttet opp mot ulike ingredienser. Dette kan  

være så enkelt som hva inneholder en sukkerert? Eller det kan ende opp i et prosjekt med  

f.eks. temaet "Fra frø til brød". 

 

I HinkenHopp at vi har en ansatt som jobber 50 % på kjøkkenet.   

I tillegg til at hun, i samarbeid med barna, lager maten,  

setter hun opp menyen, bestiller varer og passer på at hygienen  

blir ivaretatt på en god måte på kjøkkenet.  Alle barna i barnehagen  

lager sitt eget kostholdshefte. Kostholdsheftet inneholder  

dokumentasjon av hva barna har lært og gjort, i tillegg til oppskrifter  

de selv har fulgt og skrevet ned. Arbeidet med kostholdshefte starter  

på Larveliten og følger de hele veien til de slutter hos oss ved skolestart.   

I tillegg til at vi jobber mye med språk i form at begreper og  matematikk, 

 får vi inn Rammeplanens fagområdet «Kropp, bevegelse og helse» i  

form av at barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende  

forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse, og temaet  

«Livsmestring og helse» hvor målet bl.a. er å gi barna et grunnlag  

for å utvikle matglede og sunne helsevaner. 

 



 
 

LARVELITEN 
                                                                                                  
                                                       15 BARN    

            ÅTTE 2-ÅRINGER OG SYV 1-ÅRINGER  
     

PEDAGOG: KARI EVENSEN 
PEDAGOG: BENTE KIHL KRISTOFFERSEN 

PEDAGOG: IDA HELEN HARNES BERG 
FAGARBEIDER: IDA MARI VELTEN 

ASSISTENT: ANETTE HOLTER 
ASSISTENT: BENTE FURULUND 
ASSISTENT: WENCHE NILSEN 

 
TELEFONNUMMER TIL AVDELINGEN: 415 36 180 

MAILADRESSE: hinkenhopp.larveliten@laringsverkstedet.no 
 
FOKUS: Grunnleggende motoriske ferdigheter og balanse 

TUSENBEINET 
 

16 BARN 
3-ÅRINGER 

PEDAGOG: EIRIK LARSSON 
ASSISTENT: THERES HÖGBERG JOHANSEN 

ASSISTENT: BENTE HØEGH 
 

TELEFONNUMMER TIL AVDELINGEN: 415 36 178 
MAILADRESSE: hinkenhopp.tusenbeinet@laringsverkstedet.no  

 
 
 
 
IDRETTER: Turn, Friidrett grunnleggende bevegelser, ridning og lek 
med ball.  Barna begynner med enkle øvelser i orientering, fotball, 
håndball og innebandy 

SKRUKKETROLLET 
 

20 BARN 
4-ÅRINGER 

 
PEDAGOG: ANGELICA LIEN  

PEDAGOG: ANDREA TOTLAND 
ASSISTENT: CAMILLA R. SVANBERG-BORGERSEN 

 
TELEFONNUMMER TIL AVDELINGEN: 415 36 177  

MAILADRESSE: hinkenhopp.skrukketrollet@laringsverkstedet.no 
  
 
 
IDRETTER:  
Vanntilvenning, skøyter, friidrett mer fokus på det tekniske. 
I tillegg utvikles ferdighetene i orientering, fotball, håndball og 
innebandy videre. 

HUMLESNURR       

 
18 20 BARN  
5-ÅRINGER 

 
PEDAGOG: LISE ROGNLI BYA  

PEDAGOG: IDA HELEN HARNES BERG  
ASSISTENT: GRO BØRRETZEN 

ASSISTENT: MIKAEL HÖGBERG JOHANSEN 
 

TELEFONNUMMER TIL AVDELINGEN: 415 36 179 
MAILADRESSE: hinkenhopp.humlesnurr@laringsverkstedet.no 

 
IDRETTER:  
Ishockey, håndball, orientering, bryting, klatring, karate  
friidrett fokus på det tekniske, St.Olav toppidrettslinja. 
I tillegg utvikles ferdighetene i orientering, fotball, håndball og 
innebandy videre. 

mailto:hinkenhopp.larveliten@laringsverkstedet.no
mailto:hinkenhopp.tusenbeinet@laringsverkstedet.no
mailto:hinkenhopp.skrukketrollet@laringsverkstedet.no
mailto:hinkenhopp.humlesnurr@laringsverkstedet.no


 

 
 

Bakgrunnsdokumenter 

Lov og forskrifter 

▪ Lov om barnehager (barnehageloven) (2005) 

▪ Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 

Læringsverkstedets dokumenter 

▪ Verdiplattform 

▪ Veilederen «Vår pedagogikk»  

▪ Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 

▪ Virksomhetsplan 

Veileder fra Kunnskapsdepartementet 

▪ Fra eldst til yngst, overgang barnehage-skolen (2008) 

Veiledere fra Utdanningsdirektoratet 

▪ Håndtering av kriser og sorg i barnehagen 2014) 

▪ Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat (2013) 

▪ Barns trivsel – voksnes ansvar, veileder om forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen (2012) 

 

Lenker til aktuelle hjemmesider 

▪ Læringsverkstedet 

▪ Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage  

▪ Utdanningsdirektoratet/Barnehage  

▪ PBL - Private barnehagers landsforbund 

 

http://www.laringsverkstedet.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/id1029/
http://www.udir.no/Barnehage/
http://www.pbl.no/no/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryting 

Vanntilvenning 

Svømmehall 

Klatring 

 Varer 
Ridning 

Stell av hest 

Lån av gymsal 

Sarpsborg 

karateklubb 

Innebandy 
Innebandy 

Håndball 

Friidrett 

Idrettslinja  

Topidrettslinja 

Fotball 

http://n3sport.no/Organisation.asp?id=52548
http://www.sarpsborgil.no/
http://www.sarpsborgfotball.no/
http://www.europris.no/
http://www.quality-sarpsborg.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNA SKAL FÅ SE: 

- hverandre 

- voksne som bryr seg    

om andre mennesker 

- at vi er forskjellige 

- glade ansikter 

- fargerike måltider 

- naturens mangfold 

- vennskap 

BARNA SKAL FÅ FØLE: 

- seg verdifulle  

- omsorg og varme 

- glede og humor 

- seg elsket 

- seg betydningsfulle 

- spenning 

- utfordringer 

- mestring 

- våte klær 

- engasjerte voksne 

- vennskap   BARNA SKAL FÅ 

SMAKE 

- variert og næringsrik 

kost 

- smake på livet 

- ulike aktiviteter 

- varme og kulde 

- omsorg og trygghet 

- smaksprøver under 

tilberedning av mat 

BARNA SKAL HØRE: 

- latter 

- humor 

- musikk 

- eventyr og gode 

historier 

- engasjerte voksne 

- naturens spennende 

lyder 

- idrettshallens 

spennende lyder 

- høre hvor verdifulle de 

er 

 

BARNA SKAL FÅ 

LUKTE: 

- mat 

- idrettshall 

- svette 

- bål 

- sol 

- sand 

- blomster 

- gress 

- kvae, barnåler, mose 

HØFLIGHET 

MESTRINGSFØLELSE 

SELVTILLIT 

GODE OPPLEVELSER 

TRYGGHET 

SELVFØLELSE 

LEKEKAMERATER 

KROPPSBEHERSKELSE 

VISE EMPATI 

FØLE SEG VERDIFULL 



 

  



 

 


