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Om oss:
Læringsverkstedet barnehage, avd. Knøttene er en 3-base 
barnehage fordelt på to hus. Ett på Melan og ett på Trones.
På Melan har vi 5 aldershomogene barnegrupper, mens på
Trones er det en småbarnsavdeling for barn 0-3 år og en stor-
barnsavdeling for barn 3-5 år. Barnehagen er privat og eies
av Læringsverkstedet AS og har til sammen ca. 140 plasser.
På Knøttene legger vi vekt på:

• Omsorg/vennskap
• Lek
• Naturopplevelser/Friluftsliv

Knøttene er en barnehage som legger vekt på at barna skal
få utfolde og utvikle seg i takt med seg selv og få et godt for-
hold til det å være ute. Vi er en Læringsverkstedet-barnehage
og følger et konsept som gir et innholdsrikt pedagogisk opp-
legg tuftet på rammeplanen.
Barnehagen og foreldre skal sammen til enhver tid sette det
som er det beste for barnet i sentrum for sitt samarbeid. God
kvalitet i barnehagene skapes av kompetente og engasjerte
ansatte i samspill med barn, hverandre og foreldrene.
(St.meld. 19 2015 – 2016, Tid for lek og læring).

Knøttene:
“Med
barnet 

i sentrum”

3 baser - 7 barnegrupper:
Vårt lokale på Melan består ikke av tradisjonelt fysisk inndelte
avdelinger. Der har vi to baser. En base er på loftet hvor de to
yngste barnegruppene har hver sin garderobe og deler resten
av rommene mellom seg. Den andre basen er i 1. etg. og
underetg., hvor de tre eldste barnegruppene har sine gardero-
ber og deler resten av rommene mellom seg. Vi opplever at vi
har god plass å boltre oss på inne, fordi det alltid er en gruppe
fra 1.etg./underetg. på tur, hvor de nyter godt av et aktivt fri-
luftsliv tilrettelagt for barn. Rett på den andre siden av leke-
plassen vår ligger «ekstralokalene» våre – «Myhrkjelleren». Hit
går vi med grupper av barn daglig og har ulike aktiviteter. 

Knøttisan er 0 – 1 åringene.
Grommingan er 2-åringene.
Ræseran er 3-åringene.
Sprættertan er 4-åringene.
Barskingan er 5-åringene.

Vår base på Trones er delt i to avdelinger.
Storbarnsavdelingen ligger i 2.etg. og har flere rom som innbyr
til ulike typer lek og aktiviteter, mens småbarnsavdelingen er i
rolige omgivelser i 1.etg. Begge avdelingene har felles inngang
og garderobe i 1.etg. 

Krabban er 0 – 3-åringene.

Sjøstjernan er 3 – 5-åringene. 

Gruppen / avdelingen har minimum 2 pedagoger hver.

Hver gruppe er delt
inn i * (stjerne) eller 
¤ (sol) alt etter hvor
mange barn vi har på
hvert årskull.

SJØSTJERNAN

KRABBAN



VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE
Læringsverkstedets barnehager skal få verdens viktigste verdier til å vokse. "Vi" betyr
at vi gjør det sammen. "Verdens viktigste verdier" er barna våre, som skal forme fremti-
den. Å få verdens viktigste verdier til å vokse er en oppgave å bruke livet på.

VERDIER

Leken & ambisiøs – Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi klare mål og
kraft til å nå dem.
Raus og tydelig – Vi har takhøyde og frihet. Samtidig tror vi på rammer og retningslin-
jer som gjør det trygt å være raus.

Barnas egenverd er kjernen i vårt pedagogisk konsept og utgangspunktet for vårt
pedagogiske arbeid. Hvert barn har en unik verdi, og den vil vi styrke.

Lek og bevegelse skal gjennomsyre alt vi gjør. Leken bidrar til å naturlig stimulere 
barnets fantasi og samspill. Bevegelse bidrar til at barna bruker kroppen sin, opplever
trygghet og får erfaringer i å mestre.

Aktive voksne betyr å være aktiv med i lek og aktiviteter med barna gjennom hele
dagen og i alle situasjoner.

Aktiv begrepslæring handler om å lære nye ord og begreper på en naturlig, morsom
og fengende måte.

Repetisjonsprinsippet er en av grunntankene i vårt pedagogiske konsept. Ved å repe-
tere kjernestoff får barna erfare og oppleve glede ved å gjenkjenne og opplevelse av å
mestre.

Spiralprinsippet brukes for å sikre progresjon i barnehagens pedagogiske innhold og i
forhold til barnas utvikling og læring.

Interaktive samlinger/grupper handler om å la barna være aktive deltakere – ikke
passive mottakere både i samlinger og påfølgende gruppeaktiviteter. 

Fysisk leke- og læringsmiljø – vi jobber aktivt for å skape et godt og trygt omsorgs-
og læringsmiljø som gir rom for variert lek, samspill og mestring.

Barns rett til medvirkning - for å sikre at barns meninger blir hørt og tatt på alvor er
FNs barnekonvensjon nedfelt i barnehageloven. Alle barn skal erfare å bli sett, hørt,
forstått og respektert av voksne som er anerkjennende, varme, tydelige og ansvarsfulle
i møte med enkeltbarnet og barn i grupper. I aktiv deltakelse i dialog og
samhandling med sine omgivelser skal barn erfare medvirkning og
innflytelse. Derfor bruker vi bl.a. barns verbale og nonverbale
tilbakemeldinger for videre arbeid og planlegging i barneha-
gen.

I en Læringsverkstedet-barnehage jobber vi med et
eget konsept i forhold til Rammeplanens fagområ-
der. Dette betyr at vi vil jobbe konkret med enkel-
te områder på ulike ukedager, med en samling
om et fagområde – som etterfølges av sta-
sjonsaktiviteter som tar utgangspunkt i
samme fagområde.

I perioder vil vi ha temaarbeid hvor vi job-
ber med et bestemt tema, og trekker fag-
områdene inn i dette arbeidet.

Knøttene 

– en                            barnehage 





Vi har også to Læringsvenner til:

Beveg-Else hopper og spretter og er med på det som skjer hver dag. Hun
liker å bevege seg hele tiden.

For utfyllende opplysninger vises til vår hjemmeside 
www.laringsverkstedet.no og til virksomhetsplanen som du/dere 
finner på Knøttenes egen hjemmeside:
www.laringsverkstedet.no/barnehage/knottene

De ulike fagområdene er:
Hjerteprogrammet – er selve kjernen i Læringsverkstedet og vår måte å jobbe med sosial
kompetanse på. Gjennom hjerteprogrammet er vi med på å styrke barnas danning. Det skal
styrke barnas følelse av egenverd og evnen til sosialt samspill med andre. Noe handler om
JEG – at barnet som individ tør, vil og kan. Noe handler om DU – om å finne løsninger sam-
men, om omsorg, konflikthåndtering og vennskap. Noe handler om VI – barna i samspill når
de er mange. Hjertrud er vår Læringsvenn her. 

Språk – LEK er også sentralt i utviklingen av språk og språkforståelse. Vi skal legge til rette
for at barn får utvikle så gode språkferdigheter som mulig ut fra sine forutsetninger
gjennom ulike aktiviteter. På språkdager har vi fokus på rytme/stavelse, begrepstrening,
logogjenkjenning, tekstformidling, rim/regler, lyder og uttale, motsetninger og ABC. Vår
Læringsvenn for språktemaet heter Rime- Rolf.

Mattelek – vi kaller det mattelek fordi vi bruker leken for å tilegne oss læring. Barn er natur-
lig nysgjerrige og opptatt av tall, telling, rekkefølge, størst og minst. Denne nysgjerrigheten
dyrker vi når vi driver med mattelek. Her er mål/vekt, posisjon/plassering, form, tall/mengde
og størrelse/mønster/sortering sentralt. Vår mattevenn heter Telle-Tariq. 

Natur – Barna skal oppleve gleden ved naturen og undring over alt den har å by på. De skal
bli kjent med og undres over variasjonene i de fire årstider. Vårt fokus på opplevelser i natu-
ren fører til at barna får forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og natur
med ønske om en bærekraftig utvikling. Ute-Mons er gjerne med på tur. 

Kreativitet – Å stimulere barnas fantasi og skaperglede er en av barnehagens viktigste
arbeidsoppgaver. Barna skal få erfare gleden ved å skape ting selv og gleden av å være 
kreativ og skape sammen med andre. Dette gjør vi gjennom ulike metoder som musikk,
drama, maling, film, foto m.m. Vår Læringsvenn her er Farge-Paletta. 



Vi jobber etter 
Læringsverkstedets fagområder;

Hjerteprogr S Mattelek  
Na Kreativitet

-og har ut fra disse laget vår egen 
progresjonsplan som vi også har knyttet 

opp mot årstider, tradisjoner og 

Knøttene - en 
Læringsverkstedet barnehage

ÅRS-TRE
Knøttene
barnehage

JANUAR
- Vinter

- Snø og is
- Vinteraktiviteter

FEBRUAR- Vinter- Snø og is
- Vinteraktiviteter

- Skidager B/S/Sj

- Karneval og 

karnevalaktiviteter

- Samefolkets dag

APRIL- Vår
- Påskebudskap

- Påske
 - Kausmovækka 

B/S/Sj

- Besteforeldre-

kaffe K
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MAI

 - 17.mai / 17.maitog

- Gårdsbesøk G/Kr

- Dyra besøker K

- Vømmølvækka i barne-

hagen på ulike arena

- Vømmølkaffe for foreldre og 

besteforeldre m.m. B/S/R på 

Nordberghaugen

- Vømmølkaffe for foreldre

 og besteforeldre G 

i Knøtteskogen

- Vømmølkaffe for 

foreldre og besteforeldre

Sj på Bårdstu/Kr. i bhg

MARS - Vår- Vårtegn- Verdalsdager

JUNI / JULI
- Sommer

- Sommertur til Naust-
   volden (S/R) med 
overnattings-tur for B
- Avslutningstur for 

skolestarterne Sj
- Idrettsvækka 

 - Besøksdager nye barn
 

AUGUST- Sommer- Bli kjent- Trafikk- og blålysvækka

 

- Bærtur

DESEMBER
- Jul

- Julekonsert B (S publikum)

- Julebudskapet

- Luciafeiring 

- Nissefest 

- Foreldrekaffe G/K/Kr

- Juleavslutning 

Soltun Sj/R/S/B

temaarbeid/prosjekter.



(Jfr. Knøttenes visjon, hovedsatsningsområder og Rammeplan).

Omsorg / vennskap
Knøttisan, Grommingan, Ræseran & Krabban:
* Oppøve ferdigheter til  å bry seg om, ta hensyn til og hjelpe hverandre
* Øve på å gi og motta trøst
* Øve på å ordne opp i konflikter, si unnskyld og gi en klem
* Utvikle interesse i å være en del av en gruppe, føle tilhørighet, bety noe
Sprættertan, Barskingan & Sjøstjernan:
* Oppøve ferdigheter til å ta hensyn til de som er mindre
* Utvikle evnen til å ta hensyn til og akseptere at vi er forskjellige
* Oppøve ferdigheter til å være flere i vennegjengen, være inkluderende
* Lære seg ”folkeskikk” – en del sosiale koder og oppførselsmønster
* Utvikle evnen til å vise empati i sterkere grad
* Utvikle evnen til/oppmuntres til å snakke om konflikter, 
verbal og forpliktende konflikthåndtering - problemløsning

Lek
Knøttisan, Grommingan, Ræseran & Krabban:
* Trene på enkle lekeferdigheter
* Øve på å tørre å utfolde seg
* Oppøve ferdigheter å dele på lekene
* Trene på å ta hensyn, skifte på å bestemme
* Oppøve interessen for  å utvikle leken fra alenelek 
via parallell-lek til samlek og rollelek

Sprættertan, Barskingan & Sjøstjernan:
* Lære å skille mellom fantasi og virkelighet
* Utvikle ferdigheter gj. leken, både motorisk, språklig og på andre utv.områder
* Videreutvikle evnen til å ta hensyn, inkludere, vente på tur, ta ansvar for
lekekamerater og leker

* Lære regelleker og sangleker

Naturopplevelser / friluftsliv
Knøttisan, Grommingan, Ræseran & Krabban:
* Øve på å utforske ”uterommet”, være glad i å være ute, også når sola ikke skinner
* Oppøve ferdigheter til å omgå hverandre også utenfor barnehagelokalene
* Oppøve nye motoriske ferdigheter
* Få kjennskap til noen faktaopplysninger innen temaet
* Få kjennskap til enkle trafikkregler 
Sprættertan, Barskingan & Sjøstjernan:
* Oppleve og utforske naturen, og sette ord på det vi ser / opplever
* Videreutvikle og utfordre sine motoriske ferdigheter
* Få kjennskap til enkelt naturvern, bruke av naturen uten å forbruke
* Tilegne seg mer ansvar for egen bekledning og utstyr på tur
* Få kunnskap om flere faktaopplysninger innen temaet
* Trene på spesifikke ferdigheter i fht bl.a. bål, matlaging ute, kniv, snekring
* Få mer kjennskap om å ferdes langs trafikkerte veier

Knøttene barnehage
skal bidra til at barna får:



De utrolige årene
Barnehagen har stort fokus på De utrolige årene
gjennom hele året. Vi starter barnehageåret med å
ha fokus på relasjonsbygging mellom barn-barn og
barn-voksne og felles DUÅ-regler for gruppa/avde-
lingen. Gjennom bl.a. relasjonsbygging, proaktive
strategier, ros og oppmuntring, oppmerksomhets-
prinsippet og problemløsning jobber vi for å fremme
barnas sosiale og emosjonelle kompetanse.

Trafikk
Verdal Kommune er en trafikksikker kommune, og det gjelder barnehagen
også. Vi har gjennom dette utarbeidet retningslinjer for ferdsel i trafikken. Vi på
Knøttene vil drive med trafikkopplæring som en del av vårt pedagogiske inn-
hold,  og har i tillegg til den daglig trafikkopplæringen en trafikk- og blålysuke i
starten av barnehageåret. Trafikkopplæring i barnehagen er viktig for å gi det
enkelte barn bedre ferdigheter, kunnskaper og holdninger som fotgjenger, pas-
sasjer og syklist i trafikken.

Mobbeplan
Vår barnehage har nulltoleranse for mobbing og arbeider aktivt for å skape et
godt og inkluderende miljø for alle barn. Vi ønsker å ha et stort fokus på et godt
psykososialt miljø som hindrer at uheldige mønster utvikler seg over tid. Dette
gjøres spesielt gjennom hjerteprogrammet, men også ellers i hverdagen ved
aktive voksne med fokus på barnas beste. 
Vi har egen beredskapsplan for å forebygge og håndtere mobbing, og har også
skrevet under avtalen med kommunen om å være med i Beredskapsteam mot
mobbing. 
Både foresatte, barnehagen, helsesøster, og barnehagen sammen med foresat-
te, kan kontakte Beredskapsteam mot mobbing. (Les mer om dette på 
barnehagens hjemmeside).

Overganger
Barna som begynner ved vår barnehage og som har sitt første møte med 
barnehagen som arena får tilbud om besøk hjemme av gruppas pedagog.
Dette for å hilse på og møte barnet i dets kjente omgivelser. 
På Melan, hvor det er aldershomogene grupper, bytter barna navn på gruppa
ved hvert nytt barnehageår. De som er Gromminger skal flytte ned til nye omgi-
velser. For at ikke overgangen skal bli for stor bruker gruppa lokalene nede
jevnlig etter jul. 
På Trones begynner som regel 3-åringene på storbarnsavdelingen ved nytt 
barnehageår. Før den tid er barna med på en del turer sammen med de store,
samt er noe oppe og leker seg der.
Vi prøver så langt som mulig at minimum en voksen på gruppa/avdelingen er
med over til ny gruppe/avdeling. Dersom dette, mot formodning ikke går, jobber
den/de voksne på neste års gruppe/avdeling før ferien. 
Vi følger kommunens vedtatte prosedyreplan for overgangen mellom barne-
hage og skole.

 
     



Barnehagerute 2018/2019

AUGUST Oppstart etter ferien mandag 6.

SEPTEMBER Foreldremøter.
Planleggingsdag fredag 23. Personalet er på Årskonferanse
i Jessheim. Barnehagen er stengt.

OKTOBER Planleggingsdag torsdag 4. Barnehagen er stengt.

NOVEMBER Planleggingsdag fredag 30. Barnehagen er stengt.

DESEMBER Siste dag før juleferie 21. 

JANUAR Planleggingsdag onsdag 2. Barnehagen er stengt.
Oppstart etter juleferien torsdag 3.

FEBRUAR Foreldremøter

MARS Planleggingsdag mandag 18. Barnehagen er stengt.

APRIL Påske: Påmelding for de med reelt behov mandag 15. og
tirsdag 16. Stengt ons. 17. Påske tors. 18., fre. 19 og man. 22.

MAI Ons. 1. Arbeidernes Frihetsdag,  Fre. 17. mai Grunnlovsdag.
Planleggingsdag mandag 20. Barnehagen er stengt.
Torsdag 30. Kristi Himmelfartsdag.

JUNI Mandag 10. Andre pinsedag.

JULI 12. Siste dag før ferien. Feriestengt i uke 29,30 og 31 
(betalingsfri måned).

På planleggingsdager jobber personalet med pedagogiske planer, dokumentasjon,
evalueringer, faglig påfyll/kurs, HMS, organisering og tilrettelegging for videre
pedagogisk arbeid.



Grommingan og Krabban går på tusleturer i nærmiljøet og har også gruppe-
deling. Dette legges ikke til faste dager. Følg med på gruppenes/avdelingens
månedsplaner for mer info om faste og variable aktiviteter.

Friluftsliv / Uteliv:
I tillegg til de faste turdagene på Melan er vi glade i uterommet utenfor barneha-
gen, og trives også godt i Knøtteskogen og på Storleikeplassen. Vi bruker disse
plassene i nærmiljøet på skift, og spesielt de eldste gruppene er ofte der etter
mat. For å få enda mer ut av besøk på de andre turbasene hentes barna av
dere foreldre en turdag første hele uke i begynnelsen av hver måned på
Kausmo (se månedsplan).
På Trones brukes barnehagens uteområde og Grillhytta aktivt, samt de fine
naturområdene med både skog og sjø. Stiklestad golfbane ligger like ved, og
denne plassen bruker vi også aktivt sommer og vinter.
Se mer info om friluftsliv- og utelivssatsingen på barnehagens hjemmeside
www.laringsverkstedet.no/barnehage/knottene

Service:
På Melan får R/S/B frokost fra ca, 7.00 – 8.30 og K/G får frokost fra 7.00 – 9.00.
På Trones er frokosten ca. kl. 7.00 – 8.30.Lunsj er ca. 11 - 11.30, lett-måltid ca.
kl. 14.00 og frukt ca. kl. 16. Gjennom Læringsverkstedets «Et godt måltid» har vi
fokus på et kosthold bestående av naturlige og rene råvarer og serverer varm
lunsj flere dager i uka.
Alle turer inkl. skyss dekkes av barnehagen.

Åpningstid: Melan 6.15 – 16.45 Trones 6.30 – 16.45

Praktisk informasjon

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Ræser-tur

Sprættert:
Saml./
gruppeakt.
9.30-11.00

Barsking:
Saml./
gruppeakt.
9.30-11.00

Sprættert-tur

Barsking:
Saml./
gruppeakt.
9.30-11.00

Ræser:
Saml.

Sprættert-tur

Barsking:
Saml./
gruppeakt.
9.30-11.00

Ræser:
Saml.

Barsking-tur

Sprættert:
Saml./
gruppeakt.
9.30-11.00

Ræser:
Saml./
gruppeakt.
9.30-11.00

Barsking-tur

Sprættert:
Saml./
gruppeakt.
9.30-11.00

Ræser:
Saml./
gruppeakt.
9.30-11.00

Sjøstjernan:
Saml./
gruppeakt.
9.30-11.00

Sjøstjernan:
Saml./
gruppeakt.
9.30-11.00

Sjøstjernan:
Saml./
gruppeakt.
9.30-11.00

Sjøstjernan-tur Sjøstjernan:
Saml./
gruppeakt.
9.30-11.00



Kontaktinformasjon:
Læringsverkstedet Knøttene
Dag Ringssonsgt. 10
7654 Verdal

E-post: knottene@laringsverkstedet.no
Hjemmeside: laringsverkstedet.no/barnehage/knottene  

Daglig leder: Marit Elisabeth Stene (tlf. 950 72 192)
Merkantil Inger Aksnes Sund (tlf. 905 16 995)
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Besøksadresse: Dag Ringssons gt. 10, 
7654 Verdal

Knøttis: 40643705

knottene.knottis@laringsverkstedet.no

Gromming: 46426628
knottene@gromming@laringsverkstedet.no

Ræser: 46426631
knottene.raser@laringsverkstedet.no

Sprættert: 98905223
knottene.sprattert@laringsverkstedet.no

Barsking: 46426623
knottene.barsking@laringsverkstedet.no

R/S/B: 99438147

Regionleder
Anne Berit Lyng Malmo tlf. 97980315

Besøksadresse: Tronesveien 304, 
7655 Verdal

Styrerass. Trones: Marit Austad 
(tlf. 45269689)
trones@laringsverkstedet.no

Tlf. daglig leder 950 72 192 (Marit E. Stene)
Kontor 90516995 (Inger A. Sund)

Sjøstjernan: 47914310
knottene.sjostjernan@laringsverkstedet.no

Krabban: 45269689
knottene.krabban@laringsverkstedet.no

Melan Trones

Læringsverkstedet Knøttene 
barnehage – Melan og Trones


