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Velkommen til Læringsverkstedet Jar Idrettsbarnehage 
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. 

Jar Idrettsbarnehage startet opp med en liten enhet i midlertidige lokaler høsten 
2013. I august 2015 åpnet vi vår flotte barnehage. Her har vi flotte rom, matsal, storkjøkken 
og egen stor gymsal. 
Høsten 2017 fusjonerte Jar Idrettsbarnehage inn i Læringsverkstedet og heter nå 
Læringsverkstedet Jar Idrettsbarnehage. 
 
I dag er det 93 barn fra 1-6 år i barnehagen, disse er fordelt på avdelingene Tactus, 
Stimulus, Gustus, Audius og Visus. Avdelingsnavnene er latinske ord for sanser. To av 
avdelingene er rene småbarnsavdelinger (1-3 år) og tre er storebarnsavdelinger (2-6 år).  
Vi har 9 pedagogiske ledere/barnehagelærere og er stolte av at alle disse har godkjent 
barnehagelærerutdanning. Vi har også 2 idrettspedagoger med bachelor i idrett som bidrar til 
ekstra fokus på bevegelsesglede, 12 dyktige pedagogiske medarbeidere/fagarbeidere, 1 
kokk og daglig leder. 
 
Daglig leder har det overordnede ansvaret i barnehagen. På hver avdeling er det en/to 
pedagogisk leder(e) som har ansvaret for den daglige driften på avdelingen. 
Det er viktig for oss at pedagogisk leder har et nært samarbeid med de ansatte på sin 
avdeling slik at alle føler at de bidrar. Vi ønsker også et tett samarbeid mellom avdelingene 
slik at Jar Idrettsbarnehage oppleves som en enhet. 
 
Vår driftsform er lagt opp etter prinsippet; inne, ute, i hall og på tur. Dette betyr at barna skal 
få opplevelser på alle disse læringsarenaene i løpet av en uke i barnehagen. Vi er mye ute, 
men vi har også mange spennende rom inne i barnehagen: gymsal, språkrom, matterom og 
hjerterom  
På storkjøkkenet blir alle måltider tilberedt av vår egen kokk. 
Det har blitt lagt vekt på at lokalene skal være lyse og trivelige, med store vinduer og 
mulighet for å åpne opp mellom avdelingene. Dette er med på å stimulere til samarbeid på 
tvers av avdelingene 
 
Barnehagen vår ligger flott til med store grønne Jarmyra rett utenfor døra. Her er det alle 
muligheter, med både fotballbane, grusbane og fine turmuligheter. Kun minutters gange fra 
barnehagen finnes vår faste turplass «Larsplassen», her er det en liten skog og muligheter 
for å lage bål. Alle avdelinger hos oss har en fast turdag i uken hvor de er på tur. Noen 
avdelinger er også på tur flere ganger i uken. 
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Nyttig å vite 
 
ÅPNINGSTID:  
07.30 – 17.00. 
 
LEVERING OG HENTING:  
Skal barnet hentes av andre enn foresatte, må barnehagen ha beskjed om dette. Vi gir aldri fra oss barn til 
ukjente dersom vi ikke har fått beskjed på forhånd. Personer dere har skrevet ned på kontaktskjemaet, anser vi 
også som godkjent av dere til å hente. Når kontakt er oppnådd mellom barn og foresatte tar vi det som at barnet 
er hentet. Barnehagens regler gjelder, men foreldrene har ansvaret. Dette gjelder også på arrangementer som 
avholdes i barnehagen. 
 
PARKERING:  
Når dere parkerer MÅ dere rygge bilen inn i parkeringslommen. Vær så snill å respekter dette! Parkering skjer 
kun innenfor oppmerkede plasser. Det er kun tillatt å parkere for henting og levering. Barnehagens 
parkeringsplass er ikke parkering for videre transport med t-bane/buss etc. 
 
FRAVÆR:  
Gi beskjed innen kl. 09.00 dersom barnet ikke kommer i barnehagen. 
 
KLÆR:  
Husk merking av alle klær. Vi har ingen mulighet til å ha oversikt dersom klærne ikke er merket. Et godt tips er å 
merke klær og utstyr med fornavn og avdeling, da er det enkelt for alle å få det tilbake på rett plass. 
 
MÅLTIDER:  
Vi serverer frokost (for de som kommer kl. 07.30 – kl. 08.00), varm lunsj og ettermiddagsmat. 
 
SYKE BARN:  
Vi kontakter foreldre umiddelbart dersom barnet blir sykt i barnehagen. Syke barn skal holdes hjemme.  
Om barnet er i for dårlig form til å være ute (eller følge barnehagens aktiviteter), må barnet også holdes hjemme. 
Dersom barnet har smittsomme barnesykdommer vil vi at dere informerer oss. Diaré og oppkast er veldig 
smittsomt. og barn som har dette SKAL holdes hjemme i 48 timer etter symptomfrihet. 
 
MEDISINERING AV BARN:  
Som hovedregel medisinerer ikke barnehagen barna. Etter anvisning fra lege og ved kronisk sykdom kan vi gjøre 
unntak, men det er opp til hver enkelt avdeling om de ønsker det ansvaret. Medisineringsskjema SKAL fylles ut 
ved ethvert tilfelle av medisinering.  
 
BETALING:  
Fakturaer får dere direkte tilsendt hver måned. Vi oppfordrer dere til å benytte 
Avtalegiro. Juli er betalingsfri måned. 
 
OPPSIGELSE:  
Skal barnet slutte i barnehagen er det 2 måneders oppsigelsestid. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i 
påfølgende måned. Oppsigelse leveres skriftlig til daglig leder. 
 
FLYTTING OG NY ADRESSE:  
Dette melder dere fra om skriftlig til daglig leder. 
 
 
VEDTEKTER:  
Alle barnehager har egne vedtekter og ved å takke «ja» til barnehageplass aksepterer man disse i sin helhet.  
 
ADRESSE:  
Bærumsveien 126, 1358 Jar 
 
TELEFON: 
37 07 16 47 
 
E-POST: 
jaridrett@laringsverkstedet.no 

 

mailto:jaridrett@laringsverkstedet.no
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Barnehagens samfunnsmandat 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 
§ 1 Formål). 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.  
 

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. 

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. 
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Omsorg og lek, læring og danning 
I Rammeplanen står det blant annet: «Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og 

trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet.» Det vil si at barna i barnehagen skal 

oppleve å bli møtt med respekt, anerkjennelse og oppleve barnehagen som et trygt sted å 

være. I Jar idrettsbarnehage skal hvert enkelt individ få muligheten til å utvikle tillit til seg selv 

og andre, og alle skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har 

behov for. Personalet i barnehagen skal være aktive voksne som legger til rette for at hvert 

enkelt barn opplever omsorg, samt tilegner seg evnen til å vise omsorg for hverandre, også i 

barn-barn relasjoner.  

Gjennom omsorg, skal lekens egenverdi anerkjennes og ha en sentral plass i 

barnehagehverdagen vår. Ved bruk av pedagogisk idrett som metode, samt aktive og 

tilstedeværende voksne, sørger vi for at leken bidrar til barns utvikling og læring. Leken skal 

stimulere sosial og språklig samhandling, der barna skaper sitt eget uttrykk gjennom leken, 

alene og sammen med andre. Personalet skal legge til rette for lek både i det formelle og det 

uformelle rom, da dette bidrar til å skape gode lekemiljøer i barnehagen. Dette gjør vi ved å 

ta med leken inne, ute, i hallen og på tur.    

I Jar idrettsbarnehage, står vi for et læringssyn der barna lærer og utvikler seg best gjennom 

bruk av kroppen. Derfor bruker vi pedagogisk idrett som metode, innenfor alle barnehagens 

fagområder, der kropp, bevegelse, mat og helse, er vårt hovedfagområde. «Gjennom arbeid 

med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med 

kroppen som utgangspunkt.» (Rammeplanen 2017, kapittel 9 Barnehagens fagområder) I 

barnehagen skal vi også legge til rette for at barna opplever bevegelsesglede og 

mestringsfølelse, både gjennom lek og læring. Der de ansatte gir barna kjennskap til sunne 

og næringsrike matvaner, gjennom å skape matglede rundt et godt måltid.  

Alle utvikles vi gjennom møte med omverdenen. Gjennom å reflektere over nye erfaringer, 

gjør vi det vi har vært med på om til personlig kunnskap og kompetanseutvikling. I Jar 

idrettsbarnehage foregår dette gjennom undring/tenking, dialog, individualitet, demokrati og 

medvirkning. Demokrati og barns medvirkning har stor betydning for opplevelsen av det å 

være i et fellesskap. Gjennom god dialog skal vi sammen komme fram til gode refleksjoner 

over opplevelsene våre. Vi skal anerkjenne hvert enkelt individ, alle er vi forskjellige og har 

vår egen opplevelse av ting. Barna skal ha muligheten til medbestemmelsesrett, demokrati 

og barns medvirkning, der barnas prinsipper spiller en sentral rolle i det å være enkelt individ 

i et fellesskap sammen med andre. Personalet i barnehagen skal være gode rollemodeller 

for barna, der kropp imiterer kropp, og sammen skal vi søke og oppdage noe nytt ved oss 

selv i det ukjente, gjennom omsorg, lek og læring, i barnehagen, ute, på tur og i hallen.  
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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) 

 

«Personalet skal støtte barnas initativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, 

oppleve vennskap og lære å beholde venner.»  

(Rammeplan for barnehagen) 

 

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 skape trivsel, 

livsglede, mestring og følelse av egenverd til det enkelte barn, gjennom å belyse ulikhetene 

og det som er felles hos alle.  

 

For oss betyr et inkludert fellesskap at voksne er gode rollemodeller og veileder barna til å 

skape sin egen identitet der de kjenner seg trygge, 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.  

 

Kropp imiterer kropp og vi viser dette ved at de voksne er delaktige i hverdagen og inkluderer 

alle barna. Barna lærer å trøste/ta hensyn hvis de voksne klarer å trøste/ta hensyn.  

 

Vi har fokus på det psykososiale miljøet og 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. Vi skal alltid jobbe med sosial kompetanse og støtte barna i 

å leke sammen, dele og vente på tur. 

 

Hvis man ser noe som kan være krenkende atferd/mobbing skal dette tas på alvor spesielt 

med tanke på at alle barn eier sine egne følelser. Dette inkluderer et godt samarbeid mellom 

barnehagen og foresatte.   

 

Våre tiltak for å oppnå dette; 

 

• De voksne skal være aktive pådrivere for å forebygge mobbing.  De skal ALLTID 
gripe inn hvis de observerer krenkende atferd.   

• Lekegrupper gir oversikt, struktur og trygghet. Vi skal jobbe for at alle får inn gode 
rutiner på å dele i lekegrupper.  

• De voksne skal være gode forbilder og vi skal støtte barna i lek og læring.  

• Ved å ta i bruk pedagogisk bakdør kan ulike behov dekkes i samme aktivitet, og alle 
kan delta på sine premisser og ut i fra egne forutsetninger. 

• Vi jobber systematisk med Læringsverkstedet`s verktøy "Hjerteprogrammet".   
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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 stimulere til nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.»  

(Rammeplan for barnehagen) 

 

Det er stort fokus på å fremme barns språk i barnehager og vi er opptatt av å skape et godt 

språkmiljø.  

 

Pedagogisk idrett handler om mye mer enn bare ordet idrett. Det handler om lek, 

målsetninger og metoder for det arbeidet vi som voksne gjør med barna, samt at vi må ta 

utgangspunkt i hele barnets utvikling. Gjennom lek bruker vi språket både verbalt og non-

verbalt og gjennom kroppslige uttrykk, bevegelse og ord utvikler barn sitt talespråk. I denne 

prosessen er det viktig at barna møter sensitive voksne som prøver å tolke barnas signaler 

og setter ord på det barnet er opptatt av. Det er også viktig at de voksne er bevisst på 

hvordan de gir tilbakemeldinger og samhandler med barna.  

 

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle 

sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, 

medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas 

ulike kommunikasjonsuttrykk og språk. Alle barna skal få god språkstimulering gjennom 

barnehagehverdagen og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og 

en helhetlig språkutvikling.  

Våre tiltak for å oppnå dette;  

• Bøker som er lett tilgjengelig, på avdeling.  

• Bruke konkreter. 

• De ansatte er interessert (med hele seg) i undring sammen med barna. Vi skal 
snakke om det vi opplever, både inne og ute.  

• Vi skal bruke sanger, rim og regler og la barna leke med språket.  

• Gode samtaler rundt måltidet. 

• Bruke forskjellige pedagogiske verktøy for å få i gang de gode samtalene, undring og 
lek med språket. 

• Gjennom å dele barn i mindre grupper, ønsker vi å tilrettelegge for et godt lekemiljø 

og samspill, der barna kan bruke språket aktiv. 

• Gjennom hverdagslige situasjoner, som for eksempel måltider og samlingsstunder, 

skal vi jobbe aktivt for å oppmuntre barn til å prate om opplevelser, tanker og 

konfliktløsning. 
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Om Læringsverkstedet  
Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler 

av Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap, 

vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, 

samspill og mestring.For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår 

hjemmeside: https://laringsverkstedet.no 

 

Visjon 

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

 

 

https://laringsverkstedet.no/
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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.  

 

Vår pedagogikk 
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har 

utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og 

Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om 

barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver. 

Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for 

Læringsverkstedets pedagogikk.  

Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske 

konsept og sentralt i alt vårt arbeid  

Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende 

ressurser som skal få komme til uttrykk og utvikles i 

barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring 

legger grunnlaget for livslang læring. Barn skal 

støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og 

ha rom for medvirkning. For oss handler det om å gi 

barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å 

utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn 

skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av 

anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

Avdelingene er innrettet med variert type lekemateriell, som inspirerer til Rollelek, mattelek, 

språklek, konstruksjonslek etc. Barnehagen har en hall, med masse variert lekemateriell i 

forskjellig størrelse og utforming. Dette lekemateriellet brukes til utfordring av alle fysiske 

egenskaper. Vi systematiserer det gjennom bevegelsessirkelen (s.23) som verktøy.  
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Lekene er tilpasset til forskjellige nivå, slik at alle barn treffes i utvikling. Alt er tilgjengelig i 

øyenhøyde for barn. Dette er viktig med tanke på barns medvirkning.  

Hos oss er personalet raust, tydelige, lekent og engasjert, det resulterer i gode rollemodeller 

som inspirerer barn. De voksne skal delta i lek og veilede barna i leken.  

Uteområdet inspirerer til bevegelsesglede og motorisk utvikling for barna, med mulighet for å 

benytte nærliggende skog og sportsfasiliteter.  

Leken er sentral for all utvikling for barna. Lekens betydning er viktig i 

identitetsskapelsesprosessen for barna. Barna bygger vennskap gjennom leken. De blir kjent 

med seg selv gjennom andre i et interaksjonistisk perspektiv. Barn trenger å føle seg som en 

del av et fellesskap for å oppleve trivsel. Gjennom lek med andre barn, får de føle seg som et 

verdifullt medlem av felleskapet. Gjennom variert lek, vil man skape mulighet for at hvert 

barn kan bidra med deres kompetanseområde. Dette kan være rollelek, regellek, dramatisk 

lek, risikolek eller sanglek.  

Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap, som igjen bidrar til positiv 

selvfølelse.  

Vennskapsforhold kan være en beskyttende faktor i forhold til mobbing, det er derfor viktig å 

ha fokus på lek og vennerelasjoner. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig 

faktor i sosialiseringsprosessen. Barnehagen jobber aktivt med disse kompetanseområdene 

hver dag, spesifikt med hjerteprogrammet. Vi jobber systematisk med relasjonskompetanse 

gjennom hjerteprogrammet.  

 

 

 

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 
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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. 

Våre læringsvenner     
For å illustrere fagtemaene og gjøre dem tydelige og morsomme for både barn, foresatte og 
ansatte, har de fått en visuell figur og et navn.  

 

             

                     Rime-Rolf    Farge-Paletta     Hjerterud       Telle-Tariq 

                                

            Ute-Mons         Leke-Liv       Beveg-Else 
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Spiralprinsippet-progresjonsplan 
 

Fagområde kommunikasjon, språk og tekst: 

1-2 år 

 • Bli kjent med musikk, rytme, sanger og det musiske i språket. 

• Videreutvikle sin begrepsforståelse ved bruk av både det verbale og det kroppslige språket. 

3-4 år  

• Bruke sitt verbale språk i samhandling med andre, i konfliktløsning og annen aktivitet/lek. 

• Få kjennskap til bokstavene og kjenne til rytmen og ordbildet av eget navn. 

5-6 år  

• Bidra til å skape egne fortellinger/tekster/aktiviteter og samtale rundt disse. 

• Kunne fortelle sammenhengende om opplevelser, erfaringer og sette ord på følelser og 

meninger. 

 

Fagområde kropp, bevegelse, mat og helse: 

1-2 år 

• Få tilgang på å bruke, og bli kjent med, ulikt motorisk lekemateriell som stimulerer til 

varierte bevegelser både inne, ute, i hall og på tur. 

• Bli kjent med musikk, rytme og sang med tanke på å stimulere til bevegelsesglede. 

• Gå/delta på kortere turer som stimulerer til gode opplevelser innenfor friluftsliv. 

• Oppfordres til selvstendighet i hverdagsaktiviteter som å lære å gå, kle på seg, spise med 

bestikk, drikke av kopp, krabbe/gå opp trapper, klatre opp på stolen/stellebordet selv, 

håndvask etc. 

• Utforske og bli kjent med primærsansene våre (likevektssansen, berøringssansen og 

muskel- og leddsans) og utforske, bli kjent med og øve på benevning av sekundærsansene 

våre (se, høre, smake, lukte). 

• Bli vant til å smake og lukte på mat som serveres i barnehagen, og bli vant til ulike 

konsistenser og smaker. 

3-4 år 

• Få mulighet og oppfordres til, å utfordre seg selv fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt, ved å 

prøve nye leker og aktiviteter. 

• Utvikle forståelse for ulike tradisjonsleker og organisert lek, samt saltoplaner og 

avspenningsaktiviteter. 

• Få begynnende kunnskap om kroppens funksjoner, og knytte begreper opp mot kroppen og 

ulike bevegelser. 

• Få en forståelse for kroppslige ulikheter og respekt for egen og andres kropp. 

• Delta i ulike former for friluftsliv gjennom alle årstidene (eks. bål, lavvo, klatring, korte gå-

/sykkel-/skiturer) 

• Oppfordres til selvstendighet i måltidet ved å utvikle bevissthet rundt det å være sulten og 

tørst. 

• Få forståelse for de ulike smakene som surt, søtt, salt, bittert og umami (proteinsmak). 

5-6 år 

• Introduseres for, og få muligheten til, å utfordre seg selv med mer avanserte aktiviteter og 

utstyr som for eksempel samarbeidsaktiviteter, bruk av racketer, hockey-/bandykøller 

(forlenget arm), slengtau og lignende. 

• Få øve på å sette i gang og organisere aktiviteter selv. 

• Involveres aktivt i friluftsliv, og gå/sykle/gå på ski på litt lengre turer i variert terreng. 

• Kunne velge riktig bekledning ut fra værforhold. 
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• Få en forståelse for hvilken mat og drikke kroppen trenger, samt hvorfor. 

• Øve på å lage matpakker på ulike måter, og få en forståelse for hva en matpakke kan og 

bør inneholde. 

• Introduseres for enkel førstehjelp og øve seg på nødnumrene. 

 

Fagområde kunst, kultur og kreativitet: 

1-2 år  

• Få delta i og oppleve bevegelse, sang og musikk med hele kroppen, der barn og voksne 

deltar sammen. 

• Bli kjent med ulike materialer gjennom sansene, hvor vi ser, berører, lukter og skaper noe 

(tegne, male, lime, modellere, bake, klippe). 

3-4 år  

• Få tilgang på instrumenter og formingsmateriell slik at de kan uttrykke seg gjennom å skape 

musikk, dans, drama, samt formingsaktiviteter. 

• Være sammen i kulturelle opplevelser i nærmiljøet, og oppleve musikk/ språk/ litteratur/ 

design. 

5-6 år 

• Få rom for både planlagte og spontane formingsaktiviteter inne, ute, i hall og på tur. 

• Få kjennskap til fortellinger fra nærmiljøet og lage egne forestillinger og dramatiseringer der 

både fantasi og virkelighet er representert. 

 

Fagområde natur, miljø og teknologi: 

1-2 år  

• Bli kjent med å være ute i ulikt vær og sanse naturen og de ulike værtypene (sand, jord, is, 

regn, sol, vind, snø). 

• Gå/delta på kortere turer hvor vi blir kjent med og utforsker naturen (maurtue, fugler, 

dyrespor, bær, blader, kongler, etc) 

3-4 år 

• Få en forståelse for at miljøet forandrer seg med årstidene (ski, aking, skøyter om vinteren. 

Sykling, løping, ballek om sommeren på samme område). 

• Delta i såing og planting, og lære om prosessen fra frø til råvare. 

5-6 år 

• Delta i innhøsting og konservering av ulike matvarer, samt utvikle forståelse for hvor maten 

vi spiser kommer fra. 

• Få en begynnende kjennskap til kroppens vekst og utvikling, samt livets gang fra fødsel til 

død. 

 

Fagområde antall, rom og form: 

1-2 år  

• Oppleve bruk av telling i lek og hverdagsaktiviteter. 

• Bli kjent med ulike former, farger, mønster, og størrelser gjennom kroppslig lek. 

3-4 år 

• Få muligheten til å eksperimentere med tall, former, farger og størrelser. 

• Møte tall, former, symboler og bilder i aktiviteter og lek, både inne, ute, i hall og på tur. 

5-6 år 

• Få leke aktivt med tall og mengde i sangleker, spill, øktplaner og matlaging. 

• Få kjenneskap til hvordan ulike former ser ut på papiret i forhold til omgivelsene rundt 

barnet. 
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• Få kjennskap til ulike begreper innen antall, rom og form (tall, benevning, volum, mål, vekt, 

kart, avstand, tid). 

 

 

Fagområde etikk, religion og filosofi: 

1-2 år  

• Få kjennskap til empati, det å være god mot andre og begrepene lei seg, glad og sint. 

• Bli trygg på seg selv og andre ved bruk av kroppen som utgangspunkt. 

3-4 år  

• Utvikle evnen til å stille spørsmål, resonnere og undre seg (filosofere) i hverdagen. 

• Bli kjent med hvorfor vi markerer/feirer kristne høytider og eventuelt andre representerte 

religioner. 

5-6 år  

• Ha kjennskap til at alle mennesker er forskjellige og har forskjellige forutsetninger. 

• Få innblikk i FNs barnekonvensjon. 

 

Fagområde nærmiljø og samfunn: 

1-2 år  

• Bli kjent med og trygge på barnehagen sin, inne, ute, i hall og på tur. 

• Gå/delta på turer hvor vi utforsker og oppdager nærmiljøet. 

3-4 år  

• Få gå lengre turer og se mer av nærmiljøet. 

• Lære hvordan man ferdes i trafikken. 

5-6 år  

• Bli kjent med ulike mattradisjoner i samfunnet vårt (norske og internasjonale). 

• Få innblikk i det historiske rundt sitt nærmiljø. 

 

 

 

Vårt verdigrunnlag 
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 
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Demokrati 
«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får 

anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk 

deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av 

kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter.»  

(Rammeplanen) 

 

For oss i Jar idrettsbarnehage handler demokrati om barns medvirkning i et inkluderende 

fellesskap, der vi voksne er gode rollemodeller som har evnen til å lytte, se og anerkjenne 

barn, og deres ytringer verbalt og nonverbalt.  

Kropp imiterer kropp og vi viser dette ved at de voksne er delaktige i hverdagen og inkluderer 

alle barna.  

 

• Bruke mai måned for å vise barna demokratiske prosesser gjennom lek, hvorfor feirer 

vi 17.mai. 

• Mindre grupper og hjerteprogrammet, gjennom at barn skal blir sett, hørt og anerkjent 

for den de er som mennesker.  

• Arbeide mot at barna skal mestre balansen mellom egne behov og ta hensyn til 

andres behov.  

 

Mangfold og gjensidig respekt 
«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 

fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å 

tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre 

verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme 

barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle 

barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i 

fellesskapet.»  

 

«Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og 

fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.»  

«Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin 

familie speilet i barnehagen.» 

(Rammeplan for barnehagen) 

 

I Jar idrettsbarnehage jobber vi med mangfold gjennom barnas ulike språk, kulturer og 

religioner. Vi er opptatt av at barn med ulik etnisk bakgrunn får like muligheter for mestring, 

utvikling og læring. Gjennom markering av religiøse og kulturelle høytider, som er 

representert i barnehagen, ønsker vi at barna skal bli kjent mangfoldet. Dette gjør vi ved 

blant annet å bruke dans, sang, tradisjonelle aktiviteter og digitale verktøy.  

I oktober har vi solidaritetsmåned der vi har samarbeid med FORUT-aksjonen. Her blir vi 

kjent med Sivatas fra Sri Lanka og kan lære mer om hvordan barn har det i andre land. Over 

en periode på 4 uker skal vi bli kjent med mat fra ulike verdensdeler.  

Vi er opptatt av å synliggjøre og anerkjenne likheter og ulikheter. For at barn skal få tilpasset 

opplæringen etter egne forutsetninger og evner, bruker vi pedagogisk bakdør. Et eksempel 
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på pedagogisk bakdør kan være å tilrettelegge for språkgrupper eller å tilpasse klatreaktivitet 

utfra barnets fysiske forutsetninger. 

Våre tiltak for å oppnå dette;  

• Solidaritetsmåneden oktober med FN dagen. 

• Samenes nasjonaldag, vi har aktiviteter som representerer samenes kultur og 

tradisjon som å kaste lasso, høre på joik, reindrift, lavvo og mat.  

• Religioner og høytider, markeres ved f. eks å lage flagg, spille musikk, snakke om 

hvorfor og hvordan høytiden feires.  

• Bruke ulike aktiviteter fra ulike kulturer/land (dans, idrett, leker, osv.)  

I møte med andre mennesker utvikler vi og forstår vi vår egen identitet. Barns 

identitetskapning skjer mest gjennom foreldre, søsken, besteforeldre og andre voksne (som 

personalet i barnehagen). Vi synliggjør og anerkjenner barnas forskjellige familie 

sammensetninger ved å lese bøker om barn som vokser opp med bare en pappa, med 

mamma og mamma eller der mamma og pappa bor i forskjellige hus. 

I Jar Idrettsbarnehage er vi opptatt av hvordan vi samtaler med barn. Vi skal for eksempel 

ikke snakke over hodet på barna og vi skal anerkjenne at barn forstår mye.  

 

Likestilling og likeverd 
«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, 

seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, 

religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme 

nestekjærlighet.»  

(Rammeplan for barnehagen) 

 

Vi voksne skal være aktive og støttende til barnas selvfølelse i forhold til seg selv og andre, 

ved hjelp av daglige samtaler, fysisk aktivitet og bruk av hjerteprogrammet. 

  

Gjennom fysisk aktivitet vil vi lære barna å bli trygge på seg selv samtidig som de viser 

hensyn til hverandre. Barna hjelper hverandre i påkledningssituasjoner og oppmuntrer 

hverandre i forskjellige lekesituasjoner. 

 

I «Hjerteprogrammet» presenterer vi barna for ulike situasjoner som de skal reflektere og 

undre seg over.  

 

Vi skal skape et miljø for barna som fremmer deres interesser, uavhengig av kjønn og vi skal 

ha fokus på og fremme barns medvirkning gjennom deres fysiske, psykiske, sosiale og 

kognitive egenskaper. Et eksempel på dette er at vi voksne skal legge til rette for lek og 

samspill, slik at barna får velge selv hva de vil leke med, uavhengig om det er typiske 

«gutteting» og «jenteting». 

 

Bærekraftig utvikling 
«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter 

natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi 
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kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og 

praksis for et mer bærekraftig samfunn. 

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovet til mennesker som lever i dag, uten å 

ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Barnehagen skal bidra til at 

barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.» 

 (Rammeplanen) 

 

Jar idrettsbarnehage skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og 

vise solidaritet. Som voksne skal vi sørge for å gi barna erfaringer med å gi omsorg og ta 

vare på omgivelsene og naturen. I tillegg skal vi sørge for å gi barna naturopplevelser slik at 

de får kjennskap til naturens mangfold og opplever tilhørighet til naturen.  

 

Våre tiltak for å oppnå dette;  

 

• Bærekraftig utvikling er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden, derfor skal vi 

kildesortere (mat,) plast, glass, papp og metallemballasje. 

• Papp, papir og annet materiale kan bli tatt i bruk i estetisk arbeid slik at barna utvikler 

en forståelse for at ting har en verdi og kan brukes på nytt.  

• Gjennom naturopplevelser som tur i nærmiljøet, skal vi bli kjent med naturens 

mangfold og fremme verdier og holdninger for et mer bærekraftig samfunn.  

• Vi bruker kroppen aktivt ved å ta i bruk sansene våre.  

• Få forståelse av forsvarlig bruk av materialer og ressurser, som for eksempel vann, 

papir, såpe, strøm og mat. 

• Gode rutiner/normer i naturen ved at vi rydder etter oss og tar med søppel.  

 

 

Livsmestring og Helse 
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. 
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing».  
 
«Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til 
å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet 
skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle 
overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages» 
(Rammeplan for barnehagen) 
 
Våre tiltak for å jobbe med dette;  

 

• Systematisk bruk av «Hjerteprogrammet» i arbeidet med sosial kompetanse. 

• Dele barnegruppen i mindre grupper, for å se hvert enkelt barn og dets behov og 

forutsetninger. 

• Skape felles opplevelser og erfaringer som beriker leken. 

• Trygge barna på å fremme egne behov og meninger, gjennom anerkjennelse. 

• Legge til rette for varierte dager med tid til avspenning og rolige aktiviteter. 

• Bruk av pedagogisk bakdør for å gi barna mestringsopplevelser. 

• Tilstedeværende voksne som er i forkant av situasjoner som oppstår. 
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• Legge til rette for variert lek, og utfordre barna med nye aktiviteter tilpasset deres 

forutsetninger. 

• Nært samarbeid mellom barnehagen og foreldre/foresatte. 

I tillegg til å følge opp eget barns trivsel og velvære, har det stor betydning at foreldre også 
bryr seg om andres barn og inkluderer dem i egen hverdag. Det kan gjøres ved å hilse på de 
andre barna i barnehagen, slå av en prat og invitere med andres barn hjem. Foreldrene kan 
også bidra til å fremme et godt miljø i barnehagen ved å snakke positivt om barnehagen, 
personalet, de andre barna og deres familier utenom barnehagetiden 
 

 

 

Læringsverkstedet idrettsbarnehage  
 

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

 
For å oppnå målet om bevegelsesglede, jobber vi systematisk innenfor Læringsverkstedets 
rammer for aktivitet. Vi bruker bevegelsessirkelen til å planlegge aktivitetene våre utfra (side 
9). For å skape bevegelsesglede er det viktig at barna mestrer enhver aktivitet eller lek på sitt 
nivå. Mestringsfølelse er utrolig viktig for at barna skal oppleve bevegelsesglede. 
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For oss er det viktig at de voksne er meget aktive sammen med barna både i organisert og 
uorganisert lek. De voksne skal være gode rollemodeller for barna, kropp imiterer kropp. 
 
Vi tilrettelegger for lek og aktivitet både ute og inne, i hallen og på tur. Barna får også være 
med å velge leker og aktiviteter på de forskjellige arenaene. Vi benytter oss også av andre 
fagområder for å knytte bevegelse til natur, kreativitet, matematikk og språk som kan 
ytterligere løfte en lek eller aktivitet mot bevegelsesglede. 
 
Vi lager planer som inneholder aktiviteter og leker fra måned til måned. Disse planene skal 
inneholde varierte leker/aktiviteter som skal inspirere både voksne og spesielt barn til å glede 
seg over å være i bevegelse. Aktivitetene skal utfordre hele sanse- og bevegelsesapparatet, 
som vil gi økt kroppslig kompetanse. 
 
Når vi lærer aktiviteter og leker er tid og repetisjon viktige begreper å holde fast ved. Barn 
lærer i forskjellig tempo og trenger tid for å mestre nye ting. Gjentakelse av bevegelse, lek og 
aktivitet er viktig for å sikre at bevegelsene sitter i kroppen og at eventuelle regler huskes. 
For at mestring skal oppnås er det viktig med god tid og mange gjennomføringer 
 

Aktive voksne 
For oss i Læringsverkstedet 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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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 

 

De fire fokuspunktene 
Vi ønsker å utvikle hele mennesket gjennom idrett, lek og bevegelse. Innerst i 

bevegelsessirkelen finner vi de fire fokuspunktene – fysisk, psykisk, sosial og kognitiv 

utvikling. Den fysiske utviklingen handler om alt det kroppslige vi gjør, som for eksempel 

grov- og finmotoriske bevegelser, kroppskontroll, og kroppslig kommunikasjon. I 

Munkebekken Idrettsbarnehage jobber vi aktivt med å øve, prøve, og til slutt mestre de 

fysiske aktivitetene. Den psykiske utviklingen tar blant annet for seg menneskets 

selvoppfattelse, det å kunne gi uttrykk for følelsene sine og det å vise tillit til andre. Den 

sosiale utviklingen handler blant annet om kommunikasjon med andre, samarbeid og empati, 

mens det kognitive handler om forståelse av regler og normer, sammenhenger i lek og 

interaksjon med andre, samt språk og kreativitet.  

 

Pedagogisk bakdør 
I hver aktivitet er det forslag til hvordan man kan bruke pedagogisk bakdør for å oppnå 

mestring. Vi ønsker å tilpasse aktiviteten til det enkelte barn, ikke tilpasse barnet til 

aktiviteten. Barnet skal få utfordringer tilpasset sitt nivå og ønske, og da krever dette at vi 

endrer aktiviteten etter hvert enkelt barns behov. Noen trenger kanskje å trekke seg litt unna 

og andre trenger støtte fra en voksen, gjennom en hånd å holde i, eller hjelp til å komme seg 

gjennom hinderløyper. Noen trenger også større utfordringer. Vi er alle forskjellige, men 

felles for alle i Jar Idrettsbarnehage er at vi skal oppleve bevegelsesglede og få 

mestringsopplevelser.  
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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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltoplan 
Med utgangspunkt i bevegelsessirkelen lages det månedlig nye saltoplaner. En saltoplan er 

aktivitetsforslag til avdelingene i barnehagen som egner seg å gjøre i gymsalen, men som 

også kan tas med ut på lekeområdet, på tur eller inne på avdelingen. Saltoplanene 

inneholder aktiviteter som stimulerer fokusegenskapene for den inneværende årstiden i 

bevegelsessirkelen. Noen aktiviteter er også faglig relevante for avdelingenes tema/prosjekt i 

den inneværende årstiden. En saltoplan består typisk av to til fire aktiviteter hvor en av 

aktivitetene er en avspenningsaktivitet. Småbarnsavdelinger og storebarnsavdelinger får 

hver sin saltoplan.  
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Matglede - 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. 

 
 

«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat 

og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.  

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna 

utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold og at barna får innsikt i matens 

opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid. 

Personalet skal bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om 

kost, hygiene, aktivitet og hvile. Personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging 

bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna og i tillegg skal 

personalet kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende 

tiltak som gjelder barn.» (Rammeplanen 2017, kapittel 9, barnehagens fagområder – kropp, 

bevegelse, mat og helse.) 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon. «Måltider og matlaging i 

barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.» 

(Rammeplanen 2017, kapittel 1 Barnehagens verdigrunnlag.) 

Hos oss i Læringsverkstedet Jar Idrettsbarnehage praktiserer vi matglede gjennom: 

• Vi spiser samme råvarer i ulik konsistens og smak. Slik får vi barna til å gjenkjenne en 

og samme råvare på forskjellige måter. For eksempel en gulrot, som vi kan servere rå (hel 

eller revet), bakt, kokt og syltet. En gulrot har uendelige muligheter.  

• Vi har et barnekjøkken i barnehagen vår. Dette gjør at barna kan få være med på å 

lage maten. Barna får bidra på deres nivå – de får være med på å gjøre klart til måltid for 

eksempel med å hente tralle og sette på tallerkener, bestikk og så videre. De får kutte frukt 

og grønnsaker. Dagen før vi går på tur får barna hjelpe til å ordne klar turmat om dette skal 

være med. På tur får også barna se hvordan maten tilberedes gjennom at vi lager bål og 

varmer maten der. Da spiser vi også i skogen noe som alltid er like spennende.  
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• I desember baker vi mye. Da bidrar barna med baking av lussekatter og pepperkaker. 

Får å bidra til vårt tradisjonsrike julebord får barna være med på å lage rødkål.  

• Maten smaker best sammen! Personalet spiser samme mat som barna – sammen 

med barna. Her foregår det mange spennende samtaler om maten. Barna er veldig 

nysgjerrige, og de er spente på hva de forskjellige ingrediensene er. Her lærer barna mye 

om maten, hvor kommer maten fra? Måltidet skal være en arena for gode opplevelser. 

Gjennom de spennende samtalene mellom barn-barn og barn-voksen skaper vi et fellesskap 

under måltidet. Gjennom disse samtalene og nysgjerrigheten utvikler barna språket. 

• En del av idrettsbarnehagene konsept er at førskolebarna har et eget prosjekt som 

heter matpakkeprosjektet. Her får barna hver uke være sammen og forberede seg til skolen 

gjennom det å lage matpakke. Her snakkes det også mye om hvordan det er på skolen. 

Hjerteprogrammet brukes også innen matpakkeprosjektet med relevante historier som barna 

får reflektere over sammen med personalet. Barna lærer masse om hva en matpakke kan 

være, i disse matpakkene trenger det nemlig ikke bare å være brødskiver, men også salat, 

wraps og mye annet spennende. Her er det mye motorisk læring. Barna smører selv på 

maten og pakker matpakken selv.  

• Vi er såpass heldige at vi har kokk og et stort kjøkken, noe som gjør at barna fra tidlig 

alder får utviklet sin smaksans. Dette gjør barna mer oppmerksomme og bevisste på 

forskjellige smaker. 

 

 

 

Vår matsirkel 
Vi er opptatt av å bruke sesongens råvarer og å gjøre barna kjent med norske 

mattradisjoner. Vår kokk har gid oversikt over hvilke årstider råvarene er på sitt beste og 

tilpasser matrettene etter det. 
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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  

Ifølge barnehageloven § 3 har barn rett til å utrykke seg og sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet. Når det kommer til tanken bak barns medvirkning handler ikke dette om å gi barn 

frie tøyler og la de gjøre som de vil. Det handler om det pedagogiske, en barnehagehverdag 

der alle blir hørt og får si sin mening. 

Det er viktig at barna får komme med sine tanker, for barnas tanker spiller en rolle i 

hverdagen. Barns medvirkning trenger tid, og det er viktig at vi tar oss tid og rom for å lytte 

og har gode samtaler med barn. Medvirkning handler om voksne som lytter til barna, og ser 

deres tanker og meninger som likeverdige. Slik kan barna få følelsen av at deres stemme 

teller og at de har påvirkning på egen barndom. 

 

Vi skal være anerkjennende i vår væremåte ovenfor hvert barn. Hos de yngste handler 

medvirkning om at de voksne ser etter de kroppslige uttrykkene, tolker dem og viser ekte 

interesse for det barnet signaliserer. De voksne hjelper og støtter barnet slik at det får rom og 

tid til å utføre sine ønsker. Hos de store er det naturlig å tolke både det kroppslige og det 

verbale språket. Vi legger til rette for at barnet får den tiden det trenger til å leke og blir 

gjerne med inn i leken. Ved å ta oss tid til å samtale og lytte kan vi få innsikt i barnets tanker, 

opplevelser og behov. 

 

Våre tiltak for å jobbe med dette: 

• Barna skal få tid og rom for å bli hørt og komme med sin mening. 

• Barna skal få muligheten til å være med å planlegge dagens aktiviteter gjennom 

observasjoner fra voksne og egne ønsker 

• ¨Stort med bok¨- en gang i uken skal et barn ha med seg en bok hjemmefra. Dette bidrar til 

at barna blir kjent forskjellige sjangere og nye bøker. 

• Aldersbestemte grupper 

• Lekemiljø: Barnas leker skal være plassert i riktig høyde for barna slik at de selv kan velge 

hva de vil lek med. Leker skal rulleres på slik at det blir mer variasjon og spennende. 
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Satsningsområder for barnehageåret 2018-2019 
 

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

«Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, 

utvikler, reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker.» (Spurkeland, 2012) 

En viktig faktor for å skape en god barnehage er relasjonskompetansen vår. Ingenting er så 

viktig for kvaliteten som vår evne til å etablere positive, sensitive samspill der hvert enkelt 

barn blir forstått og møtt. 

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 2018- 2019 
 

Gjenbruk i vårt miljø 
 
Prosjekt:  
«Hvordan kan vi ta vare på miljøet, for å sikre vår egen fremtid?» 
 
Hovedmål: Vi skal skape en bevisstgjøring rundt miljø  
«Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får 
kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og 
begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.» (Rammeplan for barnehagen 
2017) 
 
Gjennom de siste årene, har det vært stort fokus på Norges og jordas miljø og klima. I 
samfunnet og spesielt i media, har vi fått høre om viktigheten av at vår generasjon, og de 
neste, tar grep om å ta vare på miljøet for å bedre klimaet! Kjente fjes har gått i bresjen for å 
bevisstgjøre oss på hvor viktig det er å resirkulere og sortere, da spesielt plast, som er en 
stor kilde til et dårligere miljø og klima. I Jar idrettsbarnehage, ønsker også vi å bidra til å 
bedre både miljøet og klima. Sammen med barna, skal vi bli bevisste på hva nettopp vi kan 
gjøre, for å sikre et godt klima og miljø for vår fremtid, samt våre neste generasjoner.   
 
o Fokus rundt de fire elementer 
Vi skal gjennom vårt prosjekt, fordype oss i våre fire elementer, ild, luft, jord og vann. 
Gjennom å ha eksperimenter med bruk av elementene, får vi også se elementenes funksjon. 
Hva gjør elementene for oss og vårt miljø, og hva kan vi gjøre for elementene? Er det gitt at 
elementene skal kunne fortsette å fungere «livet ut», eller må også vi bidra?  
 
o Resirkulering og sortering 
I barnehagen ønsker vi å tilegne oss egenskapen å kunne sortere og resirkulere, samt 
bevisstgjøring rundt det å sortere. Vi ønsker å lage oss en kompost binge, der vi sammen 
med barna blir beviste på hva som skjer med det vi kaster. Hva kan kastes i en kompost 
binge, og hva må resirkuleres av det vi sorterer.   
 
o Bruk av gjenbruksmateriale 
Vi ønsker å gjøre barna bevisste på at «søppel» ikke trenger å være «søppel», men også 
materiale vi kan bruke i for eksempel formingsaktiviteter. Sammen med barna, skal vi tenke 
fornybart og se muligheter for hvordan gjenbruksmateriale kan benyttes om igjen og fornyes 
til noe kunstnerisk eller nyttig i vår hverdag. 
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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  
 

Vi ønsker at alle foresatte skal føle eierskap og tilhørighet til barnehagen, samtidig som de 

skal oppleve at de har mulighet for å være med å påvirke barnas hverdag. Et nært 

samarbeid mellom barnehage og hjem gir de beste forutsetninger for gode år i barnehagen 

for barna. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.  

Det er også ulike arenaer der vi har et formelt samarbeid med foresatte: 

• Foreldrerådet består av alle foreldrene. I mange barnehager velges representanter til et 

arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU). I Jar Idrettsbarnehage har vi et FAU med to 

foreldrerepresentanter fra hver avdeling. 

• Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 

likt representert. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ. FAU velger to representanter (en fra storebarn og en fra småbarn) som 

representerer foresatte i SU. I SU sitter forøvrig to ansatte og daglig leder som representant 

for eier. 

• Foreldremøter. Sammen med foreldrene skal barnehagen finne fram til innhold og 

møteformer som gjør at foreldrene opplever møtene som givende. 

• Foreldresamtaler. For å sikre et godt samarbeid rundt enkeltbarn vil foresatte bli invitert til 

foreldresamtale i barnehagen minimum en gang per år. I tillegg vil det være mulighet for flere 

ved behov for dette. Foresatte til Maximus barna blir også innkalt til samtale på våren for å 

sikre god informasjonsoverføring og en smidig overgang til skolen for det enkelte barn. 

I løpet av året inviterer vi til ulike arrangementer i barnehagen. Målet med dette er at vi skal 

bli bedre kjent og at foresatte skal få et innblikk i barnehagehverdagen. 

• Foreldremøte i høst og vår 

• Solidaritetscafè i oktober 

• Luciafeiring i desember 

• Påskefrokost 

• Sommerfest i juni. FAU er arrangør i samarbeid med personalet 
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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 og som slik at 

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

Vi ønsker å skape trygghet rundt hvert enkelt barn. Barnas tilknytning til de voksne, omsorg 

og trygghet står i fokus. Faste rutiner og dagsrytme er viktig for å gi barna mest mulig 

forutsigbarhet. 

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 og rom slik at 

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

Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden 

slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. 

De voksne på avdelingen skal være gode rollemodeller og være tilstede der barna er både 

fysisk og psykisk, i leken, aktiviteten og samspillet mellom voksen-barn, barn-barn og 

voksen-voksen.  

Fra småbarn- til storbarnsavdeling  
I Jar idrettsbarnehage 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. 

Hver vår har vi tilvenning for de barna som skal gå over fra småbarns- til storbarnsavdeling. 

Fra mai/juni og frem mot sommerferien får barna tilbringe noen timer i uka sammen på ny 

avdeling, men sammen med en kjent voksen. På denne måten sikrer vi en god overgang for 

barna.  

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).  

Vi samarbeider med foreldre og skole for å sikre at barna er forberedt på skolestart.  

Vi skal skape kontinuitet og sammenheng i barnas læringsløp og hvert enkelt barn skal 

sikres en god overgang fra barnehage til skolen. Dette krever tett samarbeid med barna og 

de foresatte, og mellom ansatte i barnehagen og skolene. Barns medvirkning og deltakelse i  

dette arbeidet er særlig viktig. For å mestre overgangen fra barnehage til skole jobber vi i Jar 

idrettsbarnehage aktivt med hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. 

Førskolebarna hos oss kalles «Maximus». Et hovedmål er å gi barna opplevelser som 

knytter gruppa sammen, samtidig som vi arbeider for at barna skal bli trygge og selvstendige. 

Det skal være stort å være Maximus i Jar idrettsbarnehage, og de skal få unike opplevelser. 
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De skal bli godt rustet til å møte forventningene som stilles til dem på skolen: 

• Bli trygge på seg selv 

• Tørre og mestre å ta initiativ til lek 

• Mestre hverdagssituasjoner som påkledning, toalettbesøk og hygiene 

• Ta imot og gjennomføre beskjeder som blir gitt 

• Barna vil også bli kjent med tall og bokstaver gjennom aktiviteter, lek og samlingsstunder. 

 

I løpet av året skal barna få delta på ski-, sykkel- og fotturer, samt overnatting med 

barnehagen. Det blir et år fullt av opplevelser! 

 

 
 

Vi skal jobbe med: 

• Identitet 

• Samarbeid 

• Selvkontroll 

• Kommunikasjon 

• Kjønnsroller 

• Selvbilde 

• Empati 

• Lytte 

• Vennskap 

• Holde orden 

• Henge opp tøyet sitt selv 

• Stå frem i grupper, snakke i samlinger. 

 

MATPAKKEMÅLTIDET FOR MAXIMUSBARNA  

Målet med matpakkemåltidet er å introdusere barna for ulike matvarer, matkultur og 

mattradisjoner, samt at barna kan lære ulike måter å tilberede matpakker på før de begynner 

på skolen.  

Vi ønsker å gi barna sunne vaner som de kan ta med seg når de begynner på skolen, og 

videre i livet 
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Vår pedagogiske virksomhet  
 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering er viktig for å utvikle kvalitet i en bevisst og uttalt 

retning. Hensikten med dokumentasjon og vurdering er å gi grunnlag for refleksjon og læring. 

Vi skal synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og vurdere innholdet i vårt arbeid. 

Systematisk dokumentasjon er et viktig ledd i pedagogisk profilering for konseptet 

Idrettsbarnehage, og det må være tydelig at vi som Idrettsbarnehage profilerer oss og har en 

dokumentert idretts pedagogisk og barnefaglig forankring. 

 

 

 

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

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

pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

• Årsplan (både overordnet og lokaltilpasset innhold) 

• Periodeplan (for hver avdeling) 

• Ukeplan (for hver avdeling) 

• Saltoplan 

 

Årsplanen danner grunnlaget for utarbeidelse av fire periodeplaner i året. Periodeplanene 

danner igjen grunnlaget for ukeplaner.  
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Vi bruker en del tid på planlegging og faglig oppdatering i løpet av året. Vi har 5 

planleggingsdager, personalmøte hver måned (kveldstid), avdelingsmøter (annenhver uke) 

og pedagogisk leder møte (annenhver uke). 

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. 

• Ukebrev 

• Bilder 

Gjennom ukesbrevene dokumenterer vi hvordan vi jobber med årsplanen, periodeplanen og 

ukeplanene. 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Pedagogiske evalueringer som vurdering 

Etter hver periode bruker vi avdelingsmøte og personalmøte til å evaluere hvordan valgte 

aktiviteter og metoder har fungert, hvordan barnas opplevelser har vært og om perioden har 

vært i tråd med våre satsinger og målsettinger. Periodeevalueringen skjer direkte i forkant av 

at vi lager periodeplan for neste periode, slik at vi kan ta med oss erfaringer videre. 

• Periodeevalueringer 

• Brukerundersøkelser 

• Praksisfortellinger 

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.  

Prosjektarbeid står sentralt i vårt arbeid i barnehagen. Et prosjekt bør være spennende og 

morsomt og vi mener at prosjekter bør ta utgangspunkt i barns interesser. UDIR definerer 

prosjektarbeid som «noe som er knyttet til et arbeid med et tema eller et fenomen der 

hensikten er å skape en arena for fordypning og forståelse». Når vi går i dybden i et tema 

stimulerer vi barns læring og utvikling, og er ofte spennende og fordrer samarbeid. 

Prosjektene bør være overkommelig for barna, samt utfordrende og spennende. 

Læringsverkstedet beskriver prosjektarbeid som en oppdagelsesreise i et tema gjennom å 

undersøke, skape, samtale og utforske. I våre prosjekter skal barna få muligheten til å 

medvirke med sin nysgjerrighet og på den måten utvikles prosjektarbeidene mens de pågår. 

Et prosjektarbeid kan være alt fra kroppen vår til naturen om vinteren. Prosjektarbeid i Jar 

idrettsbarnehage skal være prosessorientert. Med det så mener vi at fokuset skal være her 

og nå, ikke på hva resultatet blir.  

Temaarbeid - styrer og pedagoger utarbeider innhold og prosess i samarbeid med 

barnehagens øvrige medarbeidere 

Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. 
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For at barn skal kunne lære de forskjellige temaene, må de til stadighet bli repetert og jobbet 

med. Barn lærer bedre hvis det som skal læres blir repetert, noe vi gjør i samlingsstunder og 

ulike temaer innenfor prosjektarbeidet. 

Spiralprinsippet – sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns 

ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer.  

Spiralprinsippet skal sikre progresjon i barnehagens pedagogiske innhold og i barnas 

utvikling og læring. «Progresjon innebærer variasjoner i hva slags innhold barna møter, 

arbeidsmåter og et tilrettelagt omsorgs- og læringsmiljø. Nye kunnskaper og erfaringer må 

bygge på barnas tidligere kunnskaper og erfaringer» (stortingsmelding 19, tid for lek og 

læring). 

Vi i Jar idrettsbarnehage skal ha et pedagogisk leke – og læringsmiljø som legger til rette og 

jevnlig gir barna nye utfordringer i å utforske, leke og lære. Spiralprinsippet bygger på at 

barna skal få muligheten til å tilegne seg ny kunnskap basert på hva de har lært før. Vi skal 

hele tiden prøve å gi barna mestringsglede ved å gi de aktiviteter som de gjenkjenner. På 

denne måten vil hvert barn utvikle seg gjennom årene i barnehage. Spiralprinsippet handler 

om å komme tilbake til kjernen i temaet/prosjektarbeidet man holder på med, slik at man kan 

lære litt nytt for hver gang man repeterer. 

Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft og 

legge til rette for barnas utforskning, 

 
 

Hjerteprogrammet er utviklet for å gi barn en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de 

kan ha nytte av resten av livet. Hjerteprogrammet og hjertet som symbol, er vår metode for å 

jobbe med sosial kompetanse og relasjonskompetanse. Mye av fundamentet for omsorg, 

empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. For oss er det derfor viktig at hvert barn 

skal erfare, høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag. Rammeplanen (2017) sier: 

«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 

ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill». Sosial 

kompetanse handler blant annet om hvordan vi utvikler oss og hvordan vi er mot andre. Alle 

barna skal ha en plass i fellesskapet og vi skal lære å respektere hverandre uavhengig av 

hvem vi er og hvor vi er fra.  

Rammeplanen sier at: «Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi 

skal anerkjennes». Når barn leker, utforsker de i samspill med andre, og det er her de 

mestrer det meste i forhold til språk, motorisk utvikling og sosiale koder.  

Lekende læring, samspill og mestring er våre pedagogiske kjerneverdier. I Jar 

idrettsbarnehage er leken en prioritert samværsform og læremåte som gis plass og rom. Når 

barna opplever leken som spennende og gøy, og får bruke hele kroppen og alle sansene, er 

det stort rom for læring. At vi er lekende voksne i samspill med barna har stor betydning for 

deres utvikling. Vi har et løfte til barna «Jeg har et hjerte for deg, så du kan bli den beste 

utgaven av deg selv» I hjerteprogrammet er det lagt opp til at barna skal være aktive 

deltagere og tar alle sansene i bruk. Programmet består av ulike historier og aktiviteter med 

fokus på sosial kompetanse. 
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Årskalender 
 

August 2018  

  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

31   1 2 3 

      

32 6 7 8 9 10 

Tilvenning av 
nye barn 

 

 

 

 

     

33 13 14 15 16 17 

Tilvenning av 
nye barn 

     

34 20 21 22 23 24 

Tilvenning av 
nye barn 

     

35 27 28 29 30 31 

 Plandag, stengt     

 

 

September 2018  

  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

      

      

36 3 4 5 6 7 

Barnehagefoto 
denne uka 

     

37 10 11 12 13 14 

      

38 17 18 19 20 21 

Brannvernuke  Foreldremøte   Plandag, stengt 

39 24 25 26 27 28 
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Oktober 2018  

  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

40 1 2 3 4 5 

Solidaritetsmåned 
Europa 

 

     

41 8 9 10 11 12 

Solidaritetsmåned 

Asia 
     

42              15 16 17 18 19 

Solidaritetsmåned 

Afrika 
     

43 22 23 24 25 26 

Solidaritetsmåned 

Oceania 
  Solidaritetscafè   

44 29 30 31   

      

 

November 2018  

  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

44    1 2 

      

45 5 6 7 8 9 

      

46 12 13 14 15 16 

      

47 19 20 21 22 23 

      

48 26 27 28 29 30 

    Maximus 

overnatting 
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Desember 2018  

  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

      

      

49 3 4 5 6 7 

    Nisseaktivitetsdag  

50 10 11 12 13 14 

    Lucia  

51 17 18 19 20 21 

  Barnas julebord    

52 24 25 26 27 28 

 Julestengt Julestengt Julestengt Julestengt Julestengt 

1 31     

 Julestengt     

 

Januar 2019  

  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1  1 2 3 4 

  Julestengt Plandag, stengt   

2 7 8 9 10 11 

      

3 14 15 16 17 18 

      

4 21 22 23 24 25 

      

5 28 29 30 31  

Vinteraktivitetsuke      
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Februar 2019  

  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

5     1 

      

6 4 5 6 7 8 

      

7 11 12 13 14 15 

      

8 18 19 20 21 22 

      

9 25 26 27 28  

  Besøksdag nye 
søkere 

   

 

 

Mars 2019  

  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9     1 

      

10 4 5 6 7 8 

      

11 11 12 13 14 15 

     Plandag, stengt 

12 18 19 20 21 22 

      

13 25 26 27 28 29 
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April 2019  

  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

14 1 2 3 4 5 

      

15 8 9 10 11 12 

    Påskefrokost  

16 15 16 17 18 19 

 Påskestengt Påskestengt Påskestengt Påskestengt Påskestengt 

17 22 23 24 25 26 

 Påskestengt     

18 29 30    

      

 

 

Mai 2019  

  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

18   1 2 3 

   Arbeidernes dag, 
stengt 

  

19 6 7 8 9 10 

     Verdens 
aktivitetsdag 

20 13 14 15 16 17 

    17.mai markering 
i barnehagen 

Grunnlovsdag, 
stengt 

21 20 21 22 23 24 

      

22 27 28 29 30 31 

    Kr. Himmelfart, 
stengt 

Plandag, stengt 
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Juni 2019  

  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

      

      

23 3 4 5 6 7 

Sommeraktivitetsuke    Sommerfest  

24 10 11 12 13 14 

 2.pinsedag, 
stengt 

    

25 17 18 19 20 21 

      

26 24 25 26 27 28 

      

      

      

 

 

Juli 2019  

  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

27 1 2 3 4 5 

      

28 8 9 10 11 12 

 Sommerstengt Sommerstengt Sommerstengt Sommerstengt Sommerstengt 

29 15 16 17 18 19 

 Sommerstengt Sommerstengt Sommerstengt Sommerstengt Sommerstengt 

30 22 23 24 25 26 

 Sommerstengt Sommerstengt Sommerstengt Sommerstengt Sommerstengt 

31 29 30 31   
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http://www.laringsverkstedet.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/id1029/
http://www.udir.no/Barnehage/
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