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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 Portveien His 
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. 

Vi gleder oss til å bli kjent og se igjen alle de nye og «gamle» barna og foreldrene, og håper 
dere vil trives hos oss!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen vår 
Læringsverkstedet Portveien His er en privat barnehage som ble startet opp i 1999. I 2017 
ble barnehagen en del av Læringsverkstedet.  

Vi er en liten barnehage med et stabilt og dyktig personale. Vi har fokus på vennskap, sosial 
kompetanse, natur og uteliv, sunn og hjemmelaget mat, og bader hver uke i 
varmtvannsbasseng med de eldste og nest eldste barna.  

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). 
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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.  
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DAGSRYTME LÆRINGSVERKSTEDET HIS. 

07.00 Barnehagen åpner 

07.00-9.00 Frokost, barna kan spise medbrakt niste                                   

09.30 Kjernetiden starter                                                                                                

10.15 Vi serverer lunsj til Småkryp. 10.30 er det lunsj for Dinosaurer. 

11.15 Utetid for de eldste og hviletid for de yngste 

13.30-14.00 Knekkebrød og frukt 

14.30 Vi leker ute eller inne 

16.30 Barnehagen stenger 

VI JOBBER I LÆRINGSVERKSTEDET PORTVEIEN HIS: 

Styrer                                              Erina Bøhn 60 % 

Pedagogisk ledere                             Grethe Knutsen 80 %(Dinosaurer) 

                                                         Heidi Eline Gielink 100%(Småkryp) 

                                                         Vibeke Jensen Hustveit 100%(Småkryp) 

                                                         Heidi Asdal Hartvigsen 80% (Dinosaurer)                                                 

Barnehagelærer                               Alice Stensland Madsen 40 %(Dinosaurer) 

Barne og- ungdomsarbeider              Camilla Rannekleiv Knutsen 100%(Småkryp) 

Assistenter                                       Elin Løvfold 60%(Dinosaurer) 

                                                         Alice Johnsen 70%(Småkryp) 

                                                         Viviann Vervik 100%(Dinosaurer) 

                                                         Åse Lian Stokka 60%(Småkryp) 

                                                         Siw Thygesen 40 %(Dinosaurer) 

                                                         Eva Dahl Terjesen 70%(Småkryp) 

 Praksiskandidat                                Daniel Armand Høivang (Dinosaurer) 

 Vikarer                                            Jannike Bakos Mohn, Michelle Gielink 
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Våre verdier 
Vi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi 
klare mål og kraft til å nå dem. 

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

 

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for 
barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 
anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som 
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 

 

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  
I våre barnehager skal barn oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. De skal 
møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser nærhet og innlevelse. Omsorg har en egen-
verdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele barnehagedagen i 
Læringsverkstedet Portveien His. Vi vil at barna skal bli sett og hørt av trygge og rause voksne 
med tid til hver enkelt. 
 

Lek 
Barn leker for lekens egen del. I lek uttrykker barn seg, og får nye erfaringer sammen med andre. 
Gjennom leken utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Leken skal være den 
dominerende pedagogiske aktiviteten i barnehagen. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte 
aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken er 
de viktigste barna kan gjøre i barnehagen, og vi setter av mye tid og rom til å legge til rette for 
god lek. 



Vi får verdens viktigste verdier til å vokse

 

 

 

8 

Læring 
Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, både egeninitiert og planlagte voksenstyrte 
aktiviteter. I våre barnehager legger vi vekt på at barna skal få brukt hele seg og oppleve gleden 
ved mestring. Barn er forskjellige og lærer på ulike måter. Vi legger til rette for allsidig læring hvor 
barna får bruke hele seg med kropp og sanseapparat.   
 

Danning 
Danning er for hvert menneske en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å reflektere 
over egne handlinger og væremåter. Gjennom danning legges grunnlaget for allsidig utvikling. 
Barna skal erfare at de er del av fellesskapet, og å oppleve at egne og andres bidrag til 
felleskapet oppleves som noe positivt. Barna skal utvikle trygghet på seg selv og egen identitet. 
 
Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring 
og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og 
Rammeplan for barnehager. Vi legger stor vekt på utvikling av sosial kompetanse gjennom 
både formelle og uformelle læringssituasjoner. Vi ser på leken som barnas viktigste 
læringsarena. Barnas interesser skal danne utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet.  

 

Når barna får delta i en barnehagehverdag hvor de opplever 
omsorg, lek og danning er læring er naturlig resultat. Gode 
barnehagehverdager gir gode læringsmuligheter. 
 

 
Læringsverkstedets pedagogiske konsept  
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har 
utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og 
Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om 
barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.        
Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for 
Læringsverkstedets pedagogikk.  

Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid  
Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og 
utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang 
læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for 
medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å 
utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av 
anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  
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Lekende læring, samspill og mestring 
Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli 
den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, 
fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke 
opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns 
ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

Vi legger til rette for lek både ute og inne. Barna knytter vennskapsbånd helt fra de er små, 
og vi hjelper, støtter og legger til rette for at leken og vennskapet kan vokse. For å sikre at 
alle er med setter vi sammen lekegrupper, hjelper barna med å finne spennende leketemaer, 
og hjelper barna til å finne veien videre når samspillet er vanskelig. Å føle seg inkludert og 
verdsatt er avgjørende for at barna utvikler god selvfølelse. Læringsverkstedet har utviklet en 
egen plan for å forebygge mobbing og utestengelse. 

 

Læringsverkstedets satsingsområde 
Relasjonskompetanse - Lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør. 

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi 
tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det 
bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. 

Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på 
relasjonene og samhandling ansatte og barn mellom barn er særlig viktig for kvalitet i 
barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig 
for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling 
og læring. 
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Barnehagens satsingsområde 2019- 2020 
 

 
o Hjerteprogrammet med fokus på lek, vennskap og relasjoner 
o Språk, tekst og kommunikasjon. Vi blir kjent med Kråka Knas og vennene 

hans. 
 

Barnehageåret 2019-2020 ønsker vi å sette fokus på hjerteprogrammet, 
lesing og formidling av bøkene om Kråka Knas. 
 

Eventyret om Kråka Knas formidles gjennom 6 bøker. Det starter med den lille kråka som 
forviller seg bort fra foreldrene sine når han skal lære å fly. En rød tråd i disse bøkene er 
sosial kompetanse. Kråka Knas får etter hvert venner. De hjelper hverandre uansett hva 
slags dyr de er. 
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Månedstemaer: 
August Velkommen tilbake til barnehagen. 

Velkommen til alle de nye barna. 

Vi blir kjent med Kråka Knas. 

September/Oktober Vi deltar i Foruts barneaksjon. 

Lyktefest i slutten av oktober. 

November/Desember Jul. 

Januar/Februar Vi fortsetter med Kråka Knas. 

Mars/April Våren og påsken. 

Mai /Juni 17.mai, Rosaruss og Natur og 
nærmijø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILJØSMART BARNEAHGE. 

Vi i Læringsverkstedet ønsker å være med på å ta vare på  

naturen vår. Er vi på turer og ser søppel plukker vi det opp og 

tar det med hjem. Vi lærer å resirkulere og hvor lang tid det  

tar før søppel brytes ned i naturen. 

Vi ønsker også å tilby dere foreldre en byttedag. Ta med klær 

dere ønsker å bytte bort. Vi kommer tilbake til dato. 
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Viktige datoer barnehageåret 2019/2020 
Dato Hva  

29.07.2019 Planleggingsdag. 

13.09.2019 Planleggingsdag. Personalet deltar på 
kurs. 

02.01.2020 Planleggingsdag. 

Februar 
2020 

Fylkesmannens fagdag dato ikke bestemt 
enda. Vanligvis første uka i februar. 

22.05.2020 Planleggingsdag. 

 

Bading på Bjorbekktunet. 
 

Vi er glade for å kunne tilby bading for 4 og 5 åringene i barnehagen vår. 

Vi blir hentet med maxitaxi og kjørt til Bjorbekktunet som er et varmtvannsbasseng. 

 4 åringene bader annenhver uke og 5 åringene bader hver uke. 

Vi har fokus på å trygge barna i vannet.  
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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  

«Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planleggingen og vurderingen av 
barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i 
barnehagen. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og 
modenhet» Rammeplan for barnehagen s. 27. 

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. 

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). 

Er det barn med ekstra utfordringer kan barnehagen bli tildelt ekstrapersonale som kommer 
til faste tider i barnehagen. Det kan være spesialpedagoger, logoped og ekstra assistenter. 

Vi tar også imot elever/ praksiskandidater fra ungdomskoler, videregåendeskoler og NAV. 

I nærmiljøet besøker vi Elim bokollektiv. Her bidrar vi med sang for beboerne. 

 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
Foreldreråd: Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
godt barnehagemiljø.  

Samarbeidsutvalg: Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnet 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. Barnehageeier skal sørge for 
at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og barnehagens samarbeidsutvalg. 

Den viktigste møteplassen vi har med dere foreldre er i hente- og bringe situasjoner. Fortell 
oss om dere som familie og barnet deres. Vi ønsker å bli kjent med dere for å kunne gi det 
best mulige tilbudet for deres familie! 

Har dere ønsker eller ting dere vil vi skal gjøre annerledes vil vi gjerne høre på dere! Ta 
kontakt! 
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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. 

Å begynne i barnehagen er en stor overgang for små barn. Barn er veldig forskjellige, for 
noen går oppstart i barnehage lettere enn for andre. Vi ønsker å gjøre denne overgangen så 
myk og trygg som mulig for både foreldre og barn. Vi ønsker også trygge barn i barnehagen 
vår, derfor er perioden med innkjøring viktig for oss.  

Selv om det ikke finnes noen fasit på tilvenningsperioden, er det flere gode råd og grep som 
kan lette litt. Vi anbefaler at foreldre setter av god tid til innkjøring med barna. Helt i starten er 
det fint å bare tilbringe tid inne på avdelingen i lek med deres små. Slik kan også personalet 
få muligheten til å bli kjente fjes som de etterhvert knytter positive opplevelser til. Etterhvert 
kan en trekke seg litt tilbake og ha fanget klart om de føler seg usikre eller slitne.    

Etterhvert vil det bli tid for å gå korte turer mens barnet er igjen i barnehagen. Her får barnet 
ditt erfare at du sier hadet, går, og kommer tilbake. Det er viktig at foreldrene viser at de går, 
selv om det er fristende å “snike seg ut” når de har det moro og er opptatt med noe annet. 
Det kan også være til hjelp å ha den samme rutinen ved avskjed hver dag. Dette skaper 
forutsigbarhet og dermed også trygghet. Det er også veldig fint for barna å ha med seg et 
overgangsobjekt (bamse, koseklut etc.), dette kan gi en ekstra trygghet! 

At barna gråter ved avskjed er en helt normal reaksjon. Det er vondt for foresatte, vondt for 
barnet og også vondt for personalet! Barnet er trist, og å være trist og vise det er en god 
egenskap. Det er viktig at vi forstår denne reaksjonen og tar barnets følelser på alvor. Når 
mor og/eller far går og barnet gråter skal det alltid være noen trygge, trøstende armer rundt 
barnet. Barnet skal kjenne at det blir ivaretatt av noen som forstår. Prøv å ikke trekke ut 
avskjeden, å bli værende i den følelsen lenger enn nødvendig er ikke så greit for et lite 
barn.  Vi lar ikke barn gråte over lang tid, om barnet er helt utrøstelig ringer vi dere! Da er 
ikke barnet trygg nok enda, og det er en stor forskjell på å være trist og det å være utrygg. Vi 
sender gjerne meldinger og bilder slik at dere kan se/høre hvordan det går.  

 

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. 

Når de eldste fra Småkryp skal flytte til Dinosaurene besøker de sin nye avdeling på våren. 
De besøker loftet, gjerne en gang i uken med en voksen fra sin avdeling, før de flytter opp på 
Dinosaurene. Fra og med april begynner vi med disse besøkene. Dette opplever vi at barna 
synes er veldig spennende! Det øker forventningene og pirrer nysgjerrigheten. De aller fleste 
gleder seg til de skal på ny avdeling! I tillegg er barna allerede kjent med de voksne som 
jobber oppe siden vi alle har med hverandre å gjøre i utetiden, og leker mye sammen på 
uteområdet vårt. 
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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.   

Det er førskolegruppe en gang i uken. Da har vi ekstra fokus på sosial kompetanse, 
lekbasert læring, selvregulering, språk og matte. Førskolegruppen drar også på turer, har 
spesielle aktiviteter og overnatter i barnehagen. 

Barnehagen kontakter og samarbeider med skolene barna skal starte på, og vi deltar på 
skolebesøk sammen med barnet. Sammen med foreldrene skriver vi et skjema med litt 
informasjon om hvordan barnet har fungert i barnehagen som vi gir til skolen. Vi i 
barnehagen har også en samtale med en fra skolen hvor vi kan komme med tips og råd til 
hvordan de kan legge til rette for en god overgang for barna. 

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. 

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. 

Vurdering 
Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 
barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). Pedagogiske 
evalueringer som grunnlag for vurdering. 

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, 
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Fra rammeplanens innhold og syv fagområder til 
Læringsverkstedets fem fagtema 
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 
utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra 
rammeplanens syv fagområder.  

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. 
Læringsverkstedet har valgt å fortolke og sette rammeplanens syv fagområder sammen til 
fem fagtemaer. Det bidrar til god organisering og progresjon i vårt pedagogiske arbeid. Hvert 
fagtema har et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt arbeid.  
Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i vårt 
pedagogiske konsept og inngår derfor som del av alle innhold og arbeid med alle våre fem 
fagtema. 

 

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for 
barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI. 
Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker 
rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i 
rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat og helse, 
samt temaet bærekraftig utvikling.  

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og   
inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 
språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en naturlig 
del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter 

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

Mattelek for skolestarterne er en viktig del av dette fagtemaet i barnehagen. 
Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk på 
en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse.      
          
Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, 
kultur og kreativitet. Kreativitet et omfattende fagtema og er svært ofte del av 
barnehagens pedagogiske arbeid med våre andre fagtema. 

 
   

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

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Språk 

Bli kjent med ulike 
rim, regler og 
sanger. 

Pekebøker. 

Bli kjent med ulike 
eventyr. 
 

Bli kjent med ulike rim, 
regler og sanger. 

Dialogisk lesing. 

Munnmotorikk. 

Bruk av konkreter. 

Billedlotto. 

Bli kjent med 
bokstaver. 

Lage enkle fortellinger. 

Flittig bruk av rim og 
regler. 

Konkretisere, 
visualisere og samtale 
om ords betydning og 
form. 

Lekbaserte 
læringsaktiviteter. 

Natur 

Få kjennskap til 
sanger og regler 
om dyr. 

Dra på små turer. 

Få kjennskap til 
dyr, insekter og 
småkryp i 
nærmiljøet. 

Bli kjent med 
nærmiljøet og etablere 
faste turplasser. 

Bli kjent med fargene i 
naturen. 

Få kjennskap til dyr, 
insekter og småkryp i 
nærmiljøet. 

Etablere faste 
turplasser i nærmiljøet. 

Få kjennskap til 
tradisjonelle sangleker 
og barneleker. 

Lekbaserte 
læringsaktiviteter. 

Landart. 

Hjerte       

Hjerteprogrammet. 

Bidra til at barna 
utvikler en positiv 
selvfølelse. 

Vi vil ha fokus på 
barnas følelser. 

Vi vil øve på å ta 
kontakt på en 
positiv måte og på 
å dele på leker og 
utstyr. 
 

Hjerteprogrammet. 

Bidra til at barna 
utvikler en positiv 
selvfølelse og får 
kjennskap til sin egen 
identitet: 

» hvem er jeg» 

Gi barna mulighet til å 
utvikle vennskap, og 
til å lære å ta hensyn 
til og ha et hjerte for 
hverandre 

 
 

Hjerteprogrammet. 

Bidra til at barna 
kjenner seg verdifulle 

 Fokus på identitet, 
følelser, vennskap og 
gode handlinger 

Barna får sitte på 
rosestolen og blir 
overøst med varme 
ord og komplimenter. 

Matte 

Bli kjent med 
tallene fra 1-3. 

Enkle puslespill og 
putte boks. 

Kjennskap til 
grunnleggende former 
som firkant, sirkel og 
trekant. 

Kjennskap til begreper 
som stor, liten, større , 
mindre, størst, minst. 

Spille spill 
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Bli kjent med 
begrepene 
stor/liten 

Sortering 

Kjennskap til 
størrelsesbegrep:,stor-
liten, størst-minst. 

Telling. 

Spille spill. 
 

Telling. 

 Tallrekka. 

Kreativitet 

Maling, 
fingermaling 

Få kjennskap til 
primærfargene 

Enkle 
rytmeinstrumenter 
og 
bevegelsessanger 

Male og tegne 

Lære om farger og 
blande farger 

Øve på klipping og 
liming 

Lytte til ulik musikk 

Bevegelse og 
danseleker 

Gleden av å skape 
noe selv 

Lære om farger, 
blande farger og lære 
om ulike maleteknikker 

Øve på klipping og 
liming 

Lytte til ulik musikk, 
bevegelse og 
danseleker 

Gleden av å skape 
noe selv 

 

Lek 
og bevegelse 

Legge til rette for 
variert motorisk 
lek inne og ute. 

Være voksne som 
støtter leken til 
barna. 

Dans og 
bevegelsesglede. 

 

 

 

Lekegrupper satt 
sammen på tvers av 
barnegruppen og 
aldersinndelte grupper 
for å stimulere, støtte 
og hjelpe barna inn i 
leken. 

Turer i skog og mark. 

Legge til rette for at 
barna utvikler sin 
kroppsbeherskelse, 
grov og fin motoriske 
utvikling. 

Legge til rette for 
avslappende 
aktiviteter. 

 

Barna skal få utvikle 
forståelse og respekt 
for egen og andres 
kropp. 

Dans og 
bevegelseslek. 

Delta i regelleker. 

Kroppen er min. 
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Et godt måltid 
Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat 
og helse er en del av selve stammen i vårt 
pedagogiske konsept og inngår derfor som del av 
innhold og arbeid med alle våre fem fagtema. 

Læringsverkstedets barnehager skal være en arena 
hvor barn får oppleve matglede og matkultur. Vi har i 
samarbeid med Ryfylkekokken Frode Selvaag og 
Arne Brimi utviklet «Et godt måltid». Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus på et sunt 
og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er aktive deltakere 
i hele prosessen med planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og 
opprydding etterpå. Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena 
for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av hvert 
enkelt barns danningsprosess og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. 
 
Flinke små kokker hjelper til med å lage nydelig mat. 
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 «Kroppen er min!» 
 

Barnehageeier, styrer og pedagogisk leder har det overordnede ansvaret for at det pedagogiske 
arbeidet i barnehagen er i tråd med både barnehageloven og rammeplanens bestemmelser.  

For å styrke barnehagenes kompetanse og pedagogiske arbeid jmf. Rammeplan for barnehager 
«Livsmestring og helse» har Læringsverkstedet, Inger Lise Andersen og Siri Søftestad samarbeidet om 
kompetanseheving for personalet i forhold til kroppskrenkelser. Vi har i samarbeid utviklet 
samtaleverktøyet «Kroppen er min!» som skal brukes i temaarbeid med skolestarterne.  

Hovedmålsettingen med «Kroppen er min!» er å styrke barnehageansattes kompetanse på å 
kommunisere med barn om kropp, grenser, krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Vi 
ønsker å styrke barnas begrepsapparat, selvfølelse, egenverd, og respekt for egne og andres identitet, 
kropp og grenser. Vi ønsker å forebygge krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep ved at 
barna lærer å respektere andres kropp og grenser. Vi ønsker også å styrke mulighetene for avdekking 
av krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn 

Målsettingene skal nås gjennom et gruppebasert samtaleverktøy som gir barna innsikt i, og begreper 
for:  

• forskjellen på hva som er lov og ikke lov å gjøre med andres kropp. Dette inkluderer 
normalisering av åpenhet om alle kroppsdeler, og om krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle 
overgrep. 

• forskjellen på gode og vonde erfaringer, gode og vonde hemmeligheter. 
• hva de skal gjøre og hvem de skal henvende seg til hvis noen gjør noe med dem som de ikke 

liker, ikke forstår eller syns er vondt, ekkelt eller rart. 
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