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-«iblant sier politikerne at vi koster for mye…, da sier vi at det gjør vi ikke»  - Vea Vecchi 
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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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Som Malaguzzi uttrykte det: 

-Det bildet vi liker best, er bildet av et våkent barn… Det er et barn som allerede helt fra 
starten av maler og tegner… det er et barn som hele tiden prøver å vokse og utvikle seg, for 
det har kraft i seg… det er et barn som trenger en voksen, en voksen som på samme måte 
som barnet vil vokse og utvikles. Barnet vet ikke hva det skal gjøre med en voksen som bare 
vil beskytte det. Det trenger en voksen som kan være en oppbygger av egne 
konstruksjoner…- Barsotti 1998:22 
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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.  

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. 

 

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for 

barna i et demokratisk samfunn. Viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen er 

individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Barnehagen skal sikre at 

barna får ta del i og medvirke i felleskap. I følge rammeplanen skal barnehagens 

verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens 

pedagogiske arbeid.  

Barnehagen skal fremme 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 
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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. 

 

 

 

Læringsverkstedet Klyveskogen   
Læringsverkstedet Klyveskogen ble etablert i 2002 og ligger på Klyve i Skien. Barnehagen 
har 5 avdelinger som alle er inndelt etter alder. Uteområdet er delt inn i 3 soner som består 
av et variert fysisk miljø og med nærhet til et skogområde. I kort avstand ligger Klyve skole 
med SFO fjøs, aldershjem, butikkområder og friluftsområdet Kverndammen.  
 
Læringsverkstedet avd Klyveskogen arbeider inspirert av Reggio Emilia filosofien. Visjonen 

vår er " Blikk for kompetente, undrende og utforskende barn". Grunnleggeren av filosofien er 

barnepsykologen og pedagogen Loris Malaguzzi. Barnehagene i Reggio Emilia oppsto i 

kjølevannet av 2. verdenskrig, under fanen: Aldri mer fascisme. Kvinnene i byen ønsket å 

oppdra barna til ansvarlige medborgere og gjennom et sterkt demokrati yte motstand mot 

eventuelle nye utfordringer. Grunntanken handler om alles rett til å være delaktige i sitt eget 

liv og å være aktive borgere i et demokratisk samfunn. Alle mennesker, uansett alder, har 

kapasiteter som er en ressurs for samfunnet. 

Hver avdeling i Klyveskogen barnehage er sammensatt av barnegrupper på omtrent samme 

alder. Barnegruppene er utgangspunkt for vennskap, utforskning og samarbeid. Innenfor 
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hver aldersgruppe finnes det mange ulike barn i forhold til interesser, ferdigheter og utvikling. 

Når barn samarbeider med andre barn på samme alder gir det et felles utgangspunkt, det 

finnes mange å strekke seg etter og det vil finnes mange som kan støtte hverandre.  

Det er tilrettelagt for at barna kan leke sammen på tvers av de ulike basene både på felles 

areal inne i barnehagen, på felles turer og i utetiden i barnehagen. I lek og fellesskap skal 

fysisk utforming av lekemiljø og lekemateriell gjenspeile barnas interesser, alder og 

modenhet.  

Personalet i Læringsverkstedet Klyveskogen er opptatt av å skape tid og rom til fordypning, 

utforsking og samtaler med barna. Det er ikke vårt mål å komme til enighet i alt, men at 

barns og voksnes ulike stemmer blir hørt. På den måten kan vi sammen øke vår kunnskap. 

Personalet i barnehagen ønsker at det pedagogiske arbeidet skal bidra til at barna opplever 

at de betyr noe for fellesskapet, at de erfarer det ansvaret en har i forhold til samspillet med 

vennene sine, og at de lærer å verdsette seg selv.  

 

 

 

 

«Vi ønsker at barnet skal tenke med hender, handle med hode, lytte og snakke, forså med 

glede og la seg henføres og overraskes. Vi ønsker at leken og arbeidet, det virkelige og 

uvirkelige, vitenskapen og fantasien, himmelen og jorden, fornuften og drømmene skal gå 

sammen og ikke være hverandres motsetninger.» Loriz Malaguzzi 
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Barnehagens formål og innhold  
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 

alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål, 3. ledd). 

Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar 

rammeplanens føringer. 

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

• Omsorg og lek, læring og danning 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 
 

• Personalet samarbeider med foreldrene for å ivareta hvert enkelt barn. Foreldre og 

barn skal kjenne at de er en del av fellesskapet. Personalet møter barna med omsorg 

og nærhet, slik at hvert enkelt barn opplever at de blir sett og hørt. Et eksempel på 

dette er personal som møter barnet med blikk-kontakt, vennlighet og tilbyr barnet et 

fang å sitte på. 

• Personalet er rollemodeller som gjør at barna opplever verdier som nestekjærlighet, 

likeverd og respekt. Det handler om at personalet viser imøtekommenhet og respekt 

for ulikheter som for eksempel språk og familiesammensetninger. Personalet deltar i 

barnas lek og gir barn utfordringer i leken. I leken vil personalet støtte barna til å 

handle omsorgsfullt. 

• Personalet inspirerer barna til fantasilek, skaperglede, undring og utforskertrang. 

Glede utvikles når barna føler seg trygge og det fremmer utforskning og lek, noe som 

er nødvendig for vekst og utvikling. 

Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter. I barnehagen skal barna få støtte til å 

utvikle nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for 

livslang læring og danning. Danning er for hvert menneske en livslang prosess som handler 

om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Barna skal erfare at de 

er del av fellesskapet, og å oppleve at egne og andres bidrag til felleskapet oppleves som 

noe positivt. 

• Personalet utformer et språkstimulerende miljø ved at det fysiske miljøet ivaretar 

barnas interesser og ferdigheter. For eksempel tilrettelegges avdelinger for ulike 

temaer og aktiviteter som opptar barna. Personalet lytter oppmerksomt til barna, og 

observerer deres ulike kommunikasjonsuttrykk for å fange opp og de interesserer seg 

for. 

• Personalet er bevisst sin rolle som språkmodell ved at man blant annet stiller åpne 

spørsmål til barna. Ett eksempel på åpent spørsmål kan være «Hva skjer med 

bladene om høsten»? Barna får da mulighet til å bruke språket aktivt, noe som kan 

være med på å utfordre dem til å fordype seg,og finne egne teorier og løsninger. 

Dette kan for eksempel foregå i lek, prosjektarbeid og rundt matbordet. Barnehagen 

legger til rette for gode samtaler, rim, regler, dikt, sang, fortelling, høytlesning og bruk 

av digitale verktøy. Den grunnleggende språkutviklingen skjer i barnehagealderen, 

derfor er språket avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. 
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Hjerteprogrammet  
Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for barnehagens arbeid 
med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI. Hjerteprogrammet er selve 
kjernen og hjertet i Læringsverkstedets pedagogiske arbeid, og er for oss formålsparagrafen 
i praksis. Det dekker rammeplanens fagområde «etikk, religion og filosofi», «nærmiljø og 
samfunn, «kropp, bevegelse, mat og helse» og temaet bærekraftig utvikling. 
Hjerteprogrammet skal gjennomsyre alt vi gjør og leves av de voksne.  
 
Tiltak: 

• Hver avdeling har tilgjengelig sin egen koffert med et konkret og praktisk opplegg 
med utgangspunkt i små hverdagshistorier om barna Mats og Mille, faste samlinger 
her kalt Hjertesamlinger, og en hel "ide-bank" med aktiviteter, får barna konkrete 
rammer og målsettinger å knytte opplevelser og erfaringer til. I Hjerteprogrammet er 
sosial kompetanse delt inn i tre hovedtema, eller hjertelag, og ni undertema. 
Aktiviteter er inndelt i kategorier og skaper en systematisk oppbygning fra det enkle til 
det mer komplekse: Fra ett barn i fokus (JEG) til et nytt barn i fokus (DU) og videre til 
hele barnegruppen (VI). . Barnehagen skal implementere Hjerteprogrammet i 
samlingsstund der hvert enkelt barn får mulighet til å være i fokus. ) 

 

• Personalet bruker aktivt «Læringsverkstedets handlingsplan mot mobbing i 
barnehagen.» Vi er aktive og anerkjennende voksne som er varme, rause og 
tydelige. Barna blir kjent med og utvikler sosiale normer og regler som kjennetegner 
fellesskapet de er en del av.  

 

• Personalet gir barna positive opplevelser som fremmer barnas rolle i felleskapet slik 
at hvert barn får oppleve at de er verdifulle for fellesskapet. Alle barn i gruppen bidrar 
på sin måte til å skape barnegruppen og fellesskapet som de er en del av i 
barnehagen. 
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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. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser 
og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Alle barn skal få være med å leke i Klyveskogen 
barnehage, det er derfor personalets oppgave å hjelpe barna til å tilegne seg gode strategier 
for å komme inn i lek.  
 
Tiltak: 

• Personalet verner om leken og forebygger mobbing ved å være til stede og være 
lyttende overfor det som skjer i leken mellom barna. Det er viktig at de har «leke 
brillene» på og tolker barnas signaler slik at de gjør gode valg. Personalet går aktivt 
inn i leken for å hjelpe barn med i lek og for å videreutvikle leken der det behøves. 
Barnehagen tilrettelegger for ulike lekegrupper. Leken er barnas viktigste aktivitet i 
barnehagen, og deres naturlige læringsarena. Det er personalets oppgave å legge til 
rette for et stimulerende lekemiljø. Eksempler på dette kan være at personalet 
tilrettelegger for et spennende lekemiljø både inne og ute, tilfører leken nye rekvisitter 
i form av for eksempel gjenbruksmaterialer, nye temaer og introdusere nye elementer 
i rolleleken.  

• Personalet inspirerer barna til fantasilek, skaperglede, undring og utforskertrang. 
Glede utvikles når barna føler seg trygge og det fremmer utforskning og lek, noe som 
er nødvendig for vekst og utvikling. Personalet tar i bruk barnas egen kultur og 
barnekulturelle tradisjoner til å skape glede, for eksempel dagens barnelitteratur og 
teknologi som barn i dag er vant med å utforske. TET - 

• Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i 
alle aktiviteter i barnehagen. I lek og aktivitet legger personalet vekt på å bruke 
kjønnsnøytrale og udefinerte lekematerialer. Det er barnegruppas interesser og 
behov som styrer utformingen av de fysiske miljøet. Personalet bygger opp 
holdninger som det rike mangfoldet som er representert i barnehagen. 
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Læringsverkstedets satsningsområde 
Årsplanen har 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 sammen med andre. I vår 

barnehage 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.  

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. 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. Utvikling av 

gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne 

utvikle et godt selvbilde. 

 

Selvbildet er en viktig del av identiteten vår. Det dreier seg om hvordan vi ser på oss selv, på 

godt og vondt. Selvbildet utvikles gjennom hele oppveksten og påvirkes av de 

tilbakemeldingene vi får fra omgivelsene våre på væremåten vår. Gode tilbakemeldinger 

bidrar til et godt selvbilde. 

Jan Spurkeland (Årskonferanse 2017) definerer relasjonskompetanse som de "ferdigheter og 

evnene som et menneske trenger for å etablere, utvikle, vedlikeholde og reparere kontakt 

med andre mennesker". 

 

Barnehagens satsingsområde 2018- 2019 
Dette barnehageåret skal vi sammenbinde Læringsverkstedets pedagogiske plattform med 

vår Reggio Emilia inspirerte filosofi. Vi skal prøve ut forskjellige materiell fra 

læringsverkstedet, ta valg på hva som er vår identitet og hente inspirasjon fra 

læringsverkstedet.  

• Ha treffpunkter/samlinger for å reflektere, diskutere og ha dialoger om hvem vi vil 

være i Læringsverkstedet. Agendaen vil være å lage en felles kultur og bygge vår nye 

identitet i Læringsverkstedet.  

• Utarbeide systemer for refleksjon og vurdering 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

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.  

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering. Demokratiske verdier som barnas bidrag og deltagelse er viktig i barnehagen, 

dette skal ivaretas i små og store hendelser i barnehagehverdagen. Barn skal få oppleve 

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

kommunikasjonsevne og språklige ferdigheter. Reggio Emilia filosofien handler om å møte 

barna der de er og anerkjenne at barn har ulike uttrykksmåter.  

Tiltak: 

• Personalet lytter til barna ved å observere kroppsspråk, hører på og samtaler med 

dem, slik at barn erfarer at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. Barnas 

interesser legges til grunn for prosjekter. Ansatte organiserer hverdagen slik at det gir 

mest mulig medvirkning i barnehagedagen. Vi organiserer mindre aktivitetsgrupper 

slik at vi lettere kan tilrettelegge for at det enkelte barnet får være med å bidra. Leken 

gir barna demokratiske erfaringer, for eksempel ved at barna inkluderer hverandre og 

gjennom fordeling av lekeroller. 

• Personalet skal være tilstede og ha en aktiv deltagelse i barnas lek og hverdag slik at 

de kan stoppe og forhindre udemokratisk praksis i barnegruppa og veilede barna inn i 

positivt samspill med andre.  

 

I Reggio Emilia sier man; "lær ikke barnet noe det selv kan lære" 

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. 

Tiltak: 

• Personalet skal ha daglig dialog med foreldre ved levering og henting av barnet, der 
barnets hverdag er i fokus. Mykid brukes som et kommunikasjonsverktøy mellom 
hjem og barnehage. Den benyttes til faglig og praktisk informasjon og 
dokumentasjon.   

• Personalet bruker sin relasjonskompetanse for å tilrettelegge for godt 
foreldresamarbeid.  

• I daglige møter og formelle samtaler utveksler foreldre og personale observasjoner 
og vurderinger som gir grunnlag for videre planlegging og tilrettelegging for 
enkeltbarnet. 
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Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og 
planer 
 

Personalet skal ha daglig dialog med foreldre ved levering og henting av barnet, der barnets 

hverdag er i fokus. Mykid brukes som et kommunikasjonsverktøy mellom hjem og 

barnehage. Den benyttes til faglig og praktisk informasjon og dokumentasjon.   

Foreldre medvirker igjennom samarbeidsutvalget (SU), foreldresamtaler, foreldremøter og 

gjennom hverdagsdialog med personalet. Hver enkelt base inviterer til foreldrekaffe 

sammenkomst for basen, i tillegg kommer felles foreldre og barn arrangement og for 5 

åringene er det festavslutning på våren før de skal begynne på skolen til høsten.  

 

Eks: 

 
Dato Hva  

 

24.August 

14.September 

 

April/mai 2 dager 

Dato kommer  

Planleggingsdager – Barnehagen stengt 

Årsplan - planlegging 

Årskonferanse i Kristiansand 

 

Reggio symposium i Oslo 

Årsplanarbeid 

 

September 

 

November 

 

Februar 

Foreldremøter: 

De sårbare barna 

 

Utviklingssamtaler 

 

Mobbing – foreldremøte 

 

 

Sept/okt 

13 des 

Mai 

Foreldrearrangement: 

Høstfest 

Lucia markering 

Sommerfest 

Base 1 og 2 sammen 

Base 3 og 4 sammen 

Base 5 sommerfest/avslutning 
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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. Deretter 

skaper avdelingen sine egne rutiner. Målet er at barnet opplever trygghet og tilhørighet til å 

utforske, leke, og lære. 

• I juni før oppstart arrangeres et kort møte i barnehagen for nye foreldre der får de 

hilse på pedagogisk leder på sin base, samt øvrig personell på basen.  

• Hver familie får sin primærkontakt, som i den første tiden er i nær dialog med familien 

og barnet, slik at vi sammen skaper en god start for alle. Personalet bruker sin 

kompetanse i til å skape god relasjon og tilknytning til barnet slik at det får den beste 

starten i barnehagen. 

Innad i barnehagen   

I Læringsverkstedet Klyveskogen flytter barna inn på en ny og spennende base hver sommer 

sammen med (barna på sin base) sin avdeling og de fleste i personalet sitt. Det sikrer at 

barna har kjente og trygge personer nær seg gjennom hele sin barnehagetid.  

• Informerer foreldre om overgangen. 

• Barn og personale besøker og bruker det fysiske miljøet ute og inne i løpet av 

vår/sommer. 

• Samtaler med barna underveis i prosessen. 

• Samarbeider om felles foreldre-barn arrangement om våren. 

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).  

• Avslutter og oppsummerer barnas tid i barnehagen 

• Besøker skolen 

• Inviteres til SFO og deltar på et eget opplegg som skolen har ansvar for (Klyve skole). 

• Samarbeider med skolen og foreldre 

• Støtter og oppmuntrer barna i deres møte med skolen 

• Barnehagen tilrettelegger med skoleforberedende aktiviteter, eksempler på disse kan 

være å leke skole og aktiviteter som øker barnas konsentrasjonsevne og 

selvstendighet. 
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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.  

 

• De ansatte tar utgangspunkt i det barna viser interesse for, og jobber med det i ulike 
prosjektarbeid. Barna medvirker til prosesser, og driver prosjekter fremover.  

• Gjennom observasjoner og samtaler med barna, daglig kontakt og formelle møter 
med de foresatte gjør de ansatte seg kjent med barna og barnegruppen.  

• Personalet ivaretar barnas interesser og anerkjenner dem slik at de er med på å 
påvirke sin egen hverdag.  
 

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. 

Barnehagen jobber etter Reggio Emilia filosofien hvor pedagogisk dokumentasjon er et viktig 

virkemiddel i arbeidet med barna. Her dokumenteres de ulike stadiene i prosjektarbeid og 

dokumentasjonen blir brukt som grunnlag i det videre arbeidet sammen med barna. 

Dokumentasjon av pedagogisk praksis blir pedagogisk dokumentasjon når personalet og 

barna reflekterer over og diskuterer den. Videre dokumentere vi barnas hverdag ved bruk av  

Mykid, hvor de foresatte kan lese «dagen vår» og se bilder av egne barn. Vi samtaler med 

foreldre og barn om dokumentasjoner som foto, film, tekst, tegninger og maletegninger som 

henger oppe. 

 

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

• Månedens tiltak blir evaluert før plan for nye tiltak settes opp. 

• Kontinuerlig vurdering av barnehagens fysiske miljø og lekematriell. 

• Observere og reflektere over barnas interesser. 

Barnehagen benytter ulike digitale verktøy knyttet opp mot planlegging og dokumentasjon av 

barnas aktivitet, opplevelser, prosjekter og prosesser. Gjennom pedagogisk dokumentasjon 

og refleksjon blir personalet bevisst på hva barna er opptatt av, og på bakgrunn av dette gir 

vi utfordringer i henhold til alder og modenhet. Barns evne til å lære øker gjerne ved å holde 

på noe de selv er interessert i, som stimulerer til lek og utfoldelse av fantasi og kreativitet. 
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Våre arbeidsmåter 
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø   

Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, deres undring leder utvikling av 

innhold og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns medvirkning kan ses som 

praksis i barnehagen.  

Vi jobber ut fra Læringsverkstedet sin pedagogikk, samtidig som Reggio Emilia filosofien 

ligger i bunn for vårt pedagogiske arbeid. Vi tar utgangspunkt i det barna er opptatt av, og 

undrer oss sammen med barna for å dra prosjekter videre. Hensikten med et prosjektarbeid 

er å gi barna mulighet til å fordype seg i et emne ut fra egne interesser, opplevelser og 

forutsetninger. Når barn og personal gjør prosjektarbeid sammen er ikke hensikten å 

reprodusere kunnskap, men at det skal gis rom for barnas egne fremgangsmåter, erfaringer, 

teoridannelser og erkjennelser. Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som er viktig 

for barnehagen med tanke på utvikling og undring sammen med barna.  

Vi har samlingsstunder med fokus på eksperimenter der vi tester ut hypoteser. Vi samtaler 
med barna og griper tak i det de undrer seg over. Gjennom bruk av pedagogisk 
dokumentasjon får vi videre inspirasjon. 

 

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 
 

 1-2 år 3-4 år Skolestartere 

 

 

 

 

Språk 

 

Sang og musikk 

                              

Lek med lyd, rim og 

rytme                              

Samtale med barna    

Benevne konkreter                      

Se på bilder og 

bøker     

Begrepstrening    

 

Lek med rim og 

rytme 

 

Respons i gjensidig 

samhandling mellom 

barn og voksne             

 

Barna skal ha et 

assortert utvalg av 

litteratur tilgjengelig                            

Tekstformidling 

  

Språk som verktøy i 

sosial samhandling 

og filosofering.                      

Samtaler som 

inspirasjon til 

fabulering og 

tekstskaping      

Barnesamtaler                               

 

 

 

Natur 

 

 Gode opplevelser 

knyttet til tur.                                      

Oppleve glede 

gjennom bevegelse.                        

 Delta på korte turer 

i nærmiljøet Klyve 

SFO, Lilleskogen 

etc 

Bli kjent med 

nærmiljøet                                

Motorisk lek i ulendt 

terreng i skog og 

mark                              

Natur og 

miljøbevissthet ved 

bruk av opplevelser 

og undring over 

naturens fenomener 

og mangfold  

 

Eksperimenter med 

fysikk og kjemi                                      

Oppleve natur/ 

fysikkfenomener 

gjennom utforskning                                 

Få kunnskap om 

miljøet og 

bærekraftig 

utvikling, og 

viktigheten av å ta 

vare på det 

                                      

Turopplevelser som 

gir de største barna 

i barnehagen nye 

og spennende 

fysiske utfordringer                          

 

 

Hjerte 

 

 

 

JEG: familie, bruk 

av speil,   tørre 

utforske sosiale 

regler, empati, 

dannelsesprosess 

 

 

DU: opplever seg 

selv som viktig for 

omgivelsene 

JEG: gutt, jente, 

identitet, sosial 

identitet, sosiale 

regler 

 

 

 

DU: sette ord på 

følelser, respekt, 

vennskap 

JEG: sosiale regler, 

hvem er jeg i 

vennskap, hvordan 

kan jeg bidra i 

gruppa 

Selvstendighet, 

egenverd, 

selvfølelse  
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VI: humor, glede, 

inkludering, 

speiling, vise 

omsorg 

 

VI: samarbeid, lek, 

respekt for ulikheter 

DU: øve på å ta 

andres perspektiv 

 

VI: medborgerskap 

 

 

 

Matte 

 

 

 

 

Utforske former    

                  

Få kjennskap til tall 

og farger            

 

Oppleve kroppslige 

proposisjoner                        

Få kjennskap til 

digitale verktøy                                  

Barna får kjennskap 

til ulike størrelser og 

mønster 

 

Lek med ulike former     

 

Bruke og kjenne 

igjen tall i hverdagen  

                              

Få erfaringer med 

ulike proposisjoner           

Utforske digitale 

verktøy          

Bruke 

gjenbruksmaterialer 

til å få erfaringer 

med ulike mønster. 

 

Tall og ulike former 

skal være synlig i 

det fysiske miljøet                                 

Benytter 

gjenbruksmaterialer 

til størrelse, 

mønster og mengde 

forståelse  

 

Benevne ulike 

proposisjoner                   

Bruker digitale 

verktøy i utforskning 

Kreativitet 

 

   

Sansemotoriske og 

kroppslige 

erfaringer med ulikt 

materiale som for 

eksempel glatt, 

hardt, mykt og kaldt   

                

Materialet skal 

stimulere til 

konstruksjon, 

kreativitet og 

undring 

 

Sang og musikk 

med bevegelser og 

drama 

 

Stille reflekterende 

og undrende 

spørsmål utforske  

Støtte opp om 

barnas kreative 

teorier  

 

Utforske Mandala 

for å skape former, 

systemer og bruken 

av 

overskuddsmateriale  

 
Konstruere og forme 
materialer  
 
Ha fokus på teknikk i 
det kreative arbeidet 

Barns egne 

utstillinger og 

forestillinger som 

eks teater, film, 

fortellinger og 

kunstutstillinger  

 

Barna dokumentere 

egne prosesser i 

prosjektarbeid  

 

Teknologi brukes 

aktivt i kreative 

prosesser. 

 

Bærekraftig 

utvikling, gjenbruk 
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Lek og bevegelse 

 

 

 

Allsidig fysisk lek for 

hele kroppen 

 

Sansestimulering 

f.eks bevegelse til 

musikk og sanger 

med tilhørende 

bevegelser                          

Barna får oppleve 

ulike grovmotoriske 

utfordringer ute 

Øve på å kle på seg 

selv, smøre og kutte 

opp mat                  

Erfare og øve på 

renslighetstrening.  

 

Samtale om hva som 

er sunn mat for 

kroppen og helsen 

vår     

 

Gi fysiske 

utfordringer både 

inne og ute  

 

Tilrettelegge for 

finmotoriske 

bevegelser f. eks 

blyantgrep 

 

Tilrettelegge for 

grovmotoriske 

aktiviteter som 

krever koordinasjon 

og konsentrasjon 

 

Gi tilbud svømming 
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