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Barnehagens samfunnsmandat 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 

§ 1 Formål). Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å 

ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. 

 

Formål med barnehagens årsplan 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.        

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  

Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal             

dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan 

for den pedagogiske virksomheten. 

 

Årsplanens funksjon 

Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og 

arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.  

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere 

funksjoner: 

- Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet 

- Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 

- Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen 

- Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 

Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og 

tilsyn med barnehagen.  
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Velkommen til Læringsverkstedet Konfektfabrikken 
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring. 

Hver dag har vi hjerte for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv. 

 

Barnehagen vår 

 
Konfektfabrikken barnehage som ligger i et 

borettslag på Grünerløkka, startet opp august 

2014.  

Konfektfabrikken barnehage er en 4 

avdelingsbarnehage, som er bygget opp som en 

Læringsverkstedsbarnehage.  

Det vil si, utenom avdelingene har vi 7ulike 

verkstedsrom som representerer Rammeplanens 

fagområder.   

Disse rommene blir brukt både til samlingsstunder 

og lekegrupper. Hvert rom har sin «fagvenn» som 

bor på fagrommet og blir brukt i samling og 

fungerer som en formidlingsstøtte.    

Konfektfabrikken er en barnehage hvor det jobber voksne som byr på seg selv og har leken, 

tilstedeværelsen og et godt språkmiljø sentralt i hverdagen. Vi er opptatt av de små 

øyeblikkene i hverdagen, hvor barna får rom til å være seg selv, bli kjent med seg selv og 

sine grenser i trygge omgivelser og støtte til å utvikle vennskap og lekekompetanse.   

Personalet har stort fokus på å skape et godt miljø og vi har en kultur hvor vi gjør hverandre 

bedre og er kontinuerlig i utvikling, for barnas beste.   

Barnehagen samarbeider med Grünerløkka Familiehus, og har kjente støttepedagoger som 

støtter avdelingene der det er behov.   

Barnehagen er en del av Konfektfabrikken borettslag og beboere i Sameiet Konfektfabrikken 

har prioritet ved opptak.   

 

 

 

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  

GRØNN 

19  barn 

f.14/15 

3 voksne 

ORANGE

19  barn 

f. 13/14  

3 voksne

GUL

12 barn

f.16/17 

4 voksne 

BLÅ

14 barn 

f. 16/17

4 voksne

https://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). 

Visjon 

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

framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet: 

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» 

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre 

utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i 

trygghet og empati.  

 

 

 

 

 

 

 

Våre verdier 

Vi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi 

klare mål og kraft til å nå dem. 

Vi skal være «Raus og tydelig». Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og 

retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre. 

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 
Barn skal møte voksne som er tydelige og ansvarsfulle og støtter i samspill der de sammen øver 

på turtaking. Gjennom turtaking får barn oppleve å lytte til de rundt seg, samtidig som de også 

opplever respekt når de selv ytrer seg. Barn må lære å løse problemer, tenke kritisk og gjøre ting 

på nye måter. Motstandskraft forutsetter foruten å oppleve motstand, at man tror at man kan 

påvirke situasjonen. Jo flere ganger barna erfarer at det nytter å si fra om ting, dess bedre vil de 

tåle å stå i motgang som voksne. 

 Mangfold og gjensidig respekt 
I Konfektfabrikken er vi opptatt av å være forskjellige sammen. I det legger vi at hvert barn skal 

føle seg verdifull som det det er og bli møtt av voksne som ser, hører, forstår og respekterer 

barnet og lar barnet vokse til å bli den beste versjonen av seg selv.  

Gjennom barnehagehverdagen skal de voksne legge til rette for at barna får tid og rom til å bli 

kjent med hverandre og deres familier. De voksne skal også være med på å skape gode 

opplevelser gjennom å fremme og støtte barna i relasjonsbygging 

 Likestilling og likeverd 
I Konfektfabrikken barnehage er 1/3 av personalet menn og 2/3 kvinner. Gjennom dagen fordeles 

alle arbeidsoppgaver for personalet og rutineoppgaver for barna likt, uavhengig av kjønn og 

bakgrunn. Alle barn har tilgang til det samme lekematerialet og de samme aktivitetene. Når 

barnegruppene deles inn i mindre grupper, gjøres dette ut i fra relasjoner mellom barna og ikke ut 

i fra kjønn. Vi er opptatt av at individet skal få være seg fullt og helt uten stereotypiske preg. Vi 

ønsker at barna skal sitte med en opplevelse av at de kan bli hva som helst, av det de ønsker 

seg, uavhengig kjønn.  

 Bærekraftig utvikling 

        «Vi arver ikke jorda av forfedrene våre, men låner den av barna»  

(Gammelt indisk ordtak) 
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 kjenner det. 
Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer 
bærekraftige samfunn. Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket 
sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. 
Barna skal hver dag oppleve voksne som med sine holdninger er gode rollemodeller i møte med 

barnas undring over situasjoner som skjer her og nå.   

 Livsmestring og helse 
Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelsen av egenverd og 

forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal gi barna utfordringer i et trygt miljø, og gi 

barn muligheter til å prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 

Vi er opptatt av at barna skal få støtte til å mestre livet sitt litt etter litt, hver eneste dag. Det 

innebærer å få tid og mulighet til å kle på seg, skjenke melk, protestere, løse konflikter eller 

hjelpe andre, lenge før man egentlig kan det. For å få til denne muligheten er det personalet 

oppgave å organisere en fleksibel barnehagedag med hovedvekt på lek, aktiv deltakelse og 

medvirkning. 
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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 
 

Omsorg  
I våre barnehager skal barn oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. De skal 

møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser nærhet og innlevelse. Omsorg har en egen-

verdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele barnehagedagen i 

Konfektfabrikken.  

 

For oss i Konfektfabrikken barnehage betyr det;  

 

 

Lek 
Barn leker for lekens egen del. I lek uttrykker barn seg, og får nye erfaringer sammen med andre. 

Gjennom leken utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Leken skal være den 

dominerende pedagogiske aktiviteten i barnehagen. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte 

aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt.  

For oss i Konfektfabrikken barnehage betyr det 

 

 

 

 

♥ Vi viser glede når vi møter barn og foreldre. 

♥ Vi er rause voksne som ser det enkeltes behov og tar det på alvor 

♥ Vi inkluderer alle barna i lekegrupper 

♥ Vi er tilstedeværende og møter barnet der det er.  

♥ Vi er engasjerte i hvert enkelte barns trivsel og utvikling 

 

♥ Vi legger til rette for ulike leke aktiviteter inne og ute, ut fra barnas ønsker og behov.   

♥ Vi møter barns initiativ og støtter i utviklingen videre 

♥ Vi er lekende voksen som engasjert er med i leken 

♥ Vi inviterer til nye leker og trygger barna i skape den videre  

♥ Vi skaper magiske stunder som initierer til videre lek  

♥ Vi er trygge og varme voksne som møter barna med omsorg, respekt og forståelse. 
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Læring 
Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, både egen initiert og planlagte 

voksenstyrte aktiviteter. I våre barnehager legger vi vekt på at barna skal få brukt hele seg og 

oppleve gleden ved mestring. Barn er forskjellige og lærer på ulike måter. Vi legger til rette for 

allsidig læring hvor barna får bruke hele seg med kropp og sanseapparat.  Vårt motto er «La ikke 

barna være passive mottakere, men aktive deltakere».  

 

For oss i Konfektfabrikken barnehage betyr det;   

 

Danning  
Danning er for hvert menneske en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å reflektere 

over egne handlinger og væremåter. Gjennom danning legges grunnlaget for allsidig utvikling. 

Barna skal erfare at de er del av fellesskapet, og å oppleve at egne og andres bidrag til 

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

For oss i Konfektfabrikken barnehage betyr det; 

 

 

 

 

♥ Vi planlegger spennende samlingsstunder 

♥ Vi legger til rett for boklesing, samtaler, lek og undring.  

♥ Vi inviterer og legger til rette for eksperiment. 

♥ Vi er tilstedeværende voksne som er med på å skape gode turopplevelser 

♥ Vi er tålmodige voksne som gir barna tid til å finne ut av ting på sin måte 

♥ Vi er undrende voksne, som møter barns nysgjerrighet. 

♥ Vi bruker fagvennene aktivt i samspill med barna. 

♥ Vi er «her og nå» og møter barn til rett tid.  

♥ Vi er åpne og tilstede for samtaler når barna er klar.   

♥ Vi bruker repitisjonsprinsippet.  

♥ Vi bruker de syv fagområdene gjennom alle planer hver dag, gjennom hele året.  

 

♥ Vi bruker Hjerteprogrammet i arbeidet med sosial kompetanse 

♥ Vi jobber i smågrupper med felles tema 

♥ Vi er gode rollemodeller, som møter barna med anerkjennelse i den daglige 

kommunikasjonen. 

♥ Vi skaper en felles arena gjennom fellesarrangement, besøk på tvers.  

♥ Vi sørger for gode samtaler rundt måltidet, hvor alle får komme til ordet.  

♥ Vi bruker rutinesituasjoner hvor vi er aktive i en-til-en relasjoner.  

♥ Vi sørger for at alle barna får være i sentrum gjennom hjertesamlinger, bursdagsfeiring og 

ved det å være ordensbarn.   

♥ Vi integrerer spesialpedagogiske elementer inn i allmenpedagogikken. 
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Vennskap og fellesskap 

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

ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal 

alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med 

barn og voksne.  

For oss i Konfektfabrikken betyr det;  

♥ vi støtter barnas initiativ til samspill og bidrar til at alle kan få leke med andre, oppleve 
vennskap og lære å beholde venner 

♥ voksne som er gode rollemodeller som skaper miljø preget av omsorg, anerkjennelse og varme 

♥ samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i 
fellesskap 

♥ Skape trygg arena hvor miljøet er preget av humor, spontanitet og glede over hverandres 
mestring.  

♥ støtte barna i mestre uenigheter og å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og 
reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger 

♥ støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 
konfliktsituasjoner 

♥ forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige 
samspillsmønstre. 

♥ Skape stimulerende lekemiljø med tilstedeværende voksne som støtter og videreutvikler 
barnas lek ved behov. 

Kommunikasjon og språk 

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, herunder 

tegn til tale. Alle barn skal få god språkstimulering 

gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få 

delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og 

en helhetlig språkutvikling.  

♥ anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres 
språkutvikling 

♥stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn 
involveres i samspill og i samtaler 

♥sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som 
kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser 

♥være bevisst på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon med alle 
barn 

♥følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike former 
for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling 

♥bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å 
bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige 
kompetanse.  
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Læringsverkstedets pedagogiske konsept  
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har 

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

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

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

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

Læringsverkstedets pedagogikk.  

Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid  

Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og 

utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang 

læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for 

medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å 

utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av 

anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  

 

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.  
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Læringsverkstedets satsningsområde 
 

Relasjonskompetanse - Lokalt best, med gode 

relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør. 

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode 

relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror 

på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, 

hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å 

skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, 

der alle barn er inkludert. 

Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har 

til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og 

samhandling ansatte og barn mellom barn er 

særlig viktig for kvalitet i barnehagen. Å utvikle 

gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i 

barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt 

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

 

Barnehagens satsingsområde 2018- 2019 
I år er barnehagens hovedsatsningsområde:  

Hjerteprogrammets første lag- «Jeg er meg og jeg er ok.»  

 Grunnleggende trygghet 

 Et realistisk selvbilde og opplevelse av å være 

verdifull. 

 Et modig hjerte som har pågangsmot til å lære- selv 

når det er strevsomt.  

Vi jobber videre ut i fra repitisjonsprinsippet da vi har sett 

hvor viktig arbeidet med å snakke med barn om følelser, 

kropp, seksualitet og grenser er, og ser styrken i å ha jobbet 

med å gi barna kunnskap om og glede over egen kropp, 

styrke deres selvbilde og forebygge vold og seksuelle 

overgrep. 

Gjennom relasjonsbygging skal personalet i Konfektfabrikken sørge for at:  

Barna skal ha et positivt forhold til seg selv, og tro på egen evne.  

 

 

For å nå dette målet, skal personalet i Konfektfabrikken:  

♥ gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer.  
 

♥ gjennom bruk av «Handlingsplan mot mobbing» bidra til at barna i felleskap med andre utvikler et 
positivt forhold til Jeg`et  
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Et av Læringsverkstedets løfter til barna, er at «jeg har hjerte for deg, så du kan bli den beste 

utgaven av deg selv».  

Med dette menes at ikke alle kan bli verdensmestere i alt, men at alle har potensiale for å utvikle 

sine ferdigheter, sin personlighet og sine positive egenskaper, og det skal vi som ansatte i 

Konfektfabrikken hjelpe dem med å gjøre. Vi skal hjelpe barna til å bli den beste utgaven av seg 

selv. For å få til dette, må vi gi barna et best mulig grunnlag for å danne seg et godt selvbilde, et 

godt forhold til egen kropp og utvikle en god fysisk og psykisk helse. Selvbildet handler om hvordan 

barn oppfatter seg selv og formes i stor grad av hvordan andre reagerer på og forholder seg til 

barnet. 

Målet for de ansatte i barnehagen er at de skal bidra til å skape gode minner for barna og gi de 

positive opplevelser, og styrke selvbilde. Dette skal de gjøre gjennom å: 

 være med på å styrke selvtilliten ved å ta barnet på alvor gjennom kommunikasjon og 

tilbakemelding gjennom de hverdagslige aktivitetene som leken for eksempel. 

 gi oppgaver med tilpasset utfordringer. Ikke for vanskelige, men likevel slik at det oppleves 

som en har fått til noe når en er i mål.  

 Rose for gjennomført oppgave! Rose ved mestring!  

 Se barna for den de er, ta på alvor og møte barna på en god og anerkjennende måte.  

 Står barnet fast i en konflikt, skal personalet støtte barnet gjennom alternative måter å løse 

konflikten.  

 Søke informasjon og sette seg inn i fagstoff knyttet til arbeid med barn, følelser, selvfølelse, 
relasjonskompetanse og kropp.  

 Legge til rette for nye opplevelser, og i trygge rammer utfordre og skape gode 
mestringsarenaer i hverdagen.  

  Være gode voksne som skaper gode lekearenaer ute og inne og samtidig leter etter 
lysglimt i samspill med barna. 

 Være gode forbilder som lytter og ser barna, tolker, forstår og anerkjenner deres grenser. 
 Sette ord på og gi barna begreper som gjør at de får et språk om egen kropp og egne 

følelser 
 Gi barn kunnskap om kroppens funksjon og møte barns undring og nysgjerrighet 
 Gi barna varierte aktiviteter som stimulerer til variert bruk av kroppen, sanser og bevegelser 

 
For å ivareta barns medvirkning skal avdelingene jevnlig analysere hvor barnegruppens interesse 

og fokus er, og så flette 

hovedsatsningsområdet inn i det barna er 

opptatt av.  

På de største avdelingene vil vi også spørre 

barna hva de ønsker å lære mer om, hva vi 

skal utforske og hva de ønsker å ha fokus på. 

De eldste barna har ofte mange spørsmål 

knyttet rundt kropp, som til tider kan komme 

overrumplende på de voksne. Vi vil derfor 

fortsette å jobbe med bevissthetsarbeid hos 

personalet i forhold til hvordan vi møter barna 

i de spontane hverdagsøyeblikkene. 

Avdelingene vil ha interaktive samlinger og 

grupper hvor de både har konkrete aktiviteter 

knyttet til temaet og hvor de åpner opp for 

refleksjon, undring og samtaler. 

Når barnet forlater barnehagen ønsker vi at de skal ha med seg en ryggsekk fylt med gode 

opplevelser og trygghet på at jeg er meg og jeg er ok.  
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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  

Vi er opptatt av at barna skal få støtte til å mestre livet sitt litt etter litt, hver eneste dag. Det 

innebærer å få tid og mulighet til å kle på seg, skjenke melk, protestere, løse konflikter eller 

hjelpe andre, lenge før man egentlig kan det. For å få til denne muligheten er det personalet 

oppgave å organisere en fleksibel barnehagedag med hovedvekt på lek, aktiv deltakelse og 

medvirkning.  

Å medvirke dreier seg ikke om å bestemme hva en skal ha på brødskiven eller om de vil 

skifte bleie eller ikke. Det dreier seg om å ha mulighet til – og å få lov til å påvirke sin 

hverdag. Barna vet at deres mening betyr noe og blir tatt på alvor, selv om det ikke 

nødvendigvis betyr at de kan bestemme alt.   

I Konfektfabrikken barnehage er vi opptatt av å ha tilstedeværende voksne som observerer 

barnas signaler og initiativ og som følger barnet her og nå. De voksne leser barnas signaler 

og planlegger det pedagogiske opplegget ut i fra det de signaliserer. Barna får også delta i 

hverdagsaktiviteter og får oppleve å få ansvar og bidra med sine ressurser 

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  
Barnehagen skal legge til rette for foreldres medvirkning i barnehagens innhold. Kommunikasjon, 

informasjon og felles forståelse er viktig for et godt samarbeid. Foreldre skal bli hørt og tatt på 

alvor i saker som angår deres barn.   

 

Det gjør vi slik:   

♥Tilby foreldresamtaler 2 ganger i året, og etter behov. 

♥Oppstartsamtale med alle nye barns foresatte. 

♥Foreldremøte hver høst og hver vår. 

♥Årlig brukerundersøkelse fra Udir 

♥God gjensidig kommunikasjon i bringe- og hentesituasjoner.  

♥ Tilbakemelding gis til foresatte ved henting om hvordan deres barn har hatt det den aktuelle 

dagen.  

♥Felles sosiale sammenkomster som sommerfest, foreldrekaffe, bli-kjentfest, markering av FN-

dagen, Luciamarkering  

♥På høstens foreldremøte velger foreldrene representanter til foreldreutvalget og 

samarbeidsutvalget. Årsplanen godkjennes av samarbeidsutvalget. 

  

Foreldreråd og samarbeidsutvalg Læringsverkstedet barnehagene har både foreldreråd og 

samarbeidsutvalg, slik barnehageloven stiller krav om.  
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Barnehagens forventninger til foreldrene:  
♥ Barnas klær og utstyr merkes med navn. 

♥ Barna har klær og utstyr tilpasset vær og årstid 

♥ Beskjed til avdelingen hvis barnet ikke kommer i barn 

♥ Syke barn skal være hjemme, av hensyn til barnet selv og andre. 

♥ God kommunikasjon om barnet blir hentet av andre. 

♥ Barnet følges inn i barnehagen/ på avdeling 

♥ Foreldre tar kontakt med personalet ved levering og henting for å si hei/ hade. 

♥ Alle barn skal ha 4 ukers ferie, hvor av 3 er sammenhengende, og tas innen barnehageåret     
01.08.18-31.07.19. Føreskolebarns siste dag er 31.07.19 

♥ At informasjon leses og Mykid følges opp. 

♥ Følger opp på foreldremøter og foreldresamtaler. 

♥ Respekterer barnehagens åpningstid. 

 

Forebygging mot mobbing.  
 

Dette kan foreldre forvente fra barnehagen; 
Foreldrene får informasjon om hvordan barnehagen arbeider for å forebygge mobbing.  

 Mobbing og vennskap blir tatt opp i foreldre-samtalene.  

 Foreldrene blir møtt og tatt på alvor dersom foreldrene melder fra om bekymring.  

 Barnehagen tar kontakt samme dag dersom personalet opplever at ditt barn har blitt utsatt 

for, eller har forårsaket en uønsket hendelse.  

 Barnehagen tar kontakt dersom atferden til barnet vekker bekymring.  

 Foreldrene skal oppleve å bli sett, hørt og inkludert i barnehages arbeid.  

 Barnehagen setter i gang prosedyren om mobbing/utestenging skjer, og at det blir skrevet 

referat fra møtene.  

 Taushetsplikten overholdes. 

 
Dette forventer barnehagen fra foreldre 
 

 Foreldre kontakter pedagogisk leder eller styrer og ber om en samtale for å snakke om deres 

uro. Det samme gjelder om foreldre er urolig for at deres barn har en atferd som kan påvirke 

samspillet med andre barn negativt. 

 Foreldre melder fra om man opplever at andres barn blir mobbet/krenket. 

 Foreldre er varsomme med hva som blir sagt mens barna hører på, foreldre er viktige 

rollemodeller. 

 Foreldre snakker positivt hjemme om barnehagen, de ansatte, de andre barna i barnehagen og 

deres foreldre.  
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Arrangementer i barnehagen  

 

  

Dato  Hva 

September uke 38  Brannvernuke med «Bjørnis» 

20. september 18  Bli kjent fest- foreldre  

21. september 18 Planleggingsdag 

27. september 18 Foreldremøte 

15-19.oktober Førstehjelpsuke med «Henry»  

24. oktober 18  FN-dagen  

8. november 18  Hallo Venn for barn og personal  

30. november 18  Planleggingsdag 

3. desember 18  Tenning av julelys for barn og personal  

17. desember 18  Nissefest for barn og personal 

13. desember 18  Luciafeiring med foreldre 

27-28.desember Romjulsdager  

2. januar 19   1. åpningsdag etter nyttår  

14.-18. januar  Vinteruke for barn og personal  

25. januar 19  Planleggingsdag 

6.februar 19  Samenes dag for barn og personal  

1.mars 19   Karneval for barn og personal  

14. mars 19  Foreldremøte 

21.mars 19 Rockesokkdagen  

11. april 19 Påskefrokost for foreldre  

15-17. april 19 Påskedager 

10.mai 19  Planleggingsdag  

16. mai 19    Grunnlovsmarkering for barn, foreldre og personal 

juni Sommerfest for barn, foresatte og personal i regi av FAU 

17. juni – 12. juli  

uke 25-28  

Sommer turnus for barn og personal  

15-26. juli  

uke 29 og 30  

Sommerstengt 
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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. 

I tiden før barnehageoppstart oppfordrer vi foreldre til å bruke tid i barnehagens utelekeareal 

på dagtid, sammen, og også avtale besøksdager på avdeling. Besøksdagene legges til rette 

ved å ha bestemt tid hvor personalet får mulighet til å ta imot barn og foreldre til lek på 

avdeling.    

Fra småbarn- til storbarnsavdeling  

I Konfektfabrikken barnehage har vi et tett samarbeid mellom avdelingene, og gjennom året 

er personalet bevisste på å gjøre seg kjent med de ulike barnegruppene.  I god tid før 

overgangen har de respektive pedagogiske lederne et møte om barnas ulike behov.  

Besøksdagene skjer sammen med en i personalet fra småbarnsavdelingen og en liten 

gruppe fra storbarnsavdeling med en personal, slik at barna får mulighet til å bli trygg på 

rommet, den voksne og de andre barna på storbarnsavdeling i rolige omgivelser.  Ettersom 

det observeres at barnet finner sin plass på avdeling, legger vi til rette for at barnet er med 

på daglige aktiviteter, som samling, måltid og grupper. 

Fra barnehage til skole  

For våre «skolestartere» har vi en intensjon om å gjøre det siste året i barnehagen litt 

spesielt. De skal oppleve den avsluttende tiden i barnehagen som spennende, utfordrende 

og en tid hvor iveren etter å erobre nye kunnskaper skyter fart (Veilederen fra eldst til yngst, 

2009).  

I Konfektfabrikken heter denne gruppen førskoleklubb. Førskoleklubben skal ha minst et treff i 

uka. Vi kommer til å variere mellom å dra på utflukter og å gjøre ulike aktiviteter i barnehagen.  

 

I førskoleklubben kommer barna til å jobbe med bla disse tingene: 

- Klare seg selv; selvstendighetstrening; Pakke sekken selv, klare alt av påkledning selv 

(glidelås, strikk under støvlene, vrenger klær som er på vranga og generell bekledning) 

- Ta ansvar for egne ting 

- Spørre hverandre om hjelp, og hjelpe hverandre.  

- Skrive navnet sitt 

 

Konfektfabrikken følger også Oslostandarden for overgang mellom barnehage og skole. 

Foresatte til førskolebarna vil det siste året få tilbud om 2 utviklingssamtaler. På den første 

snakker man om hva som er viktig å fokusere på det siste året før skolestart. På den siste 

samtalen fyller man ut et overgangsskjema som skal sendes til skolen 
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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. 

I våre barnehager planlegges innhold og aktiviteter ut fra vårt pedagogiske konsept. Vi 

vektlegger barnegruppens sammensetning, kunnskap om barns utvikling og læring 

individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering, 

samt samtaler med barn og foreldre. Barnehagen er en pedagogisk samfunnsinstitusjon som 

er i kontinuerlig endring og utvikling for til enhver tid være i stand til å møte nye krav og 

utfordringer. Godt arbeid og kvalitetsutvikling i barnehagen krever en stadig utvikling av 

personalets kompetanse. 

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. 

Vi bruker dokumentasjon som et verktøy for å synliggjøre barnehagens arbeid med 

pedagogisk innhold og sikre helhet og progresjon i arbeidet.  Med dokumentasjon får vi innsikt 

i barns lek, læring og utvikling og et godt grunnlag for egen refleksjon over barnehagens arbeid 

med innhold og oppgaver. Det er viktig å merke seg at Rammeplanen tydelig viser til at 

barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som 

barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. 

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Pedagogiske evalueringer som vurdering 

Det gjøres kvartalsvis evalueringer av det pedagogiske treet og våre måleparametere. 

I følge rammeplanen skal barnehagens arbeid vurderes, det vil si beskrives, analyseres og 

fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer 

og planer. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for utvikling av barnehagen som 

lærende organisasjon. Vurdering er viktig for å kunne fornye virksomheten og barnehagen som 

organisasjon.  

I praksis betyr det;  

 Vi har jevnlig møter som avdelings, pedagog-, og personalmøter, samt refleksjonsgrupper 

for å planlegge og evaluere pedagogikkens innhold, personalet og barnegruppen. 

 Skriftlig planarbeid. 

 Støtter oss til kartleggingsskjema som TRAS og ALLE MED i samråd med foreldre.  

 Vi følger opp tilbakemeldinger vi får fra foreldre 

 Vi følger opp tilbakemeldinger fra barna.  

Vi blir høsten 18 kjent med foreldreportalen Mykid, som er en dokumentasjon og 

informasjonskanal for personal og foreldre
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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. Prosjektarbeid dannes og formes ut fra barnas ideer, interesser og 

nysgjerrighet. I prosjektene handler det om å få tak i hva barna er opptatt av for deretter å 

inspirere, motivere og legge til rette for aktiviteter, lek, undring og læring.  Å arbeide med 

prosjekter gir barna og den voksne mulighet til å fordype seg og reflektere sammen om et emne. 

Barna får en unik mulighet til å medvirke i egen hverdag og egne læringsprosesser.  

I Konfektfabrikken arbeider vi med å møte og ivareta barns undring og lærelyst ut fra ulike 

innfallsvinkler. Vi veksler mellom å arbeide med spennende temaer knyttet til årets gang, 

tradisjoner og fagtemaer som er planlagt av de voksne, til å fordype oss i prosjekter initiert av 

barna selv. 

Vi vil i år fortsatte å jobbe med barns egenverd, trygghet over egne grenser og tro på egne evner. 

Dette har vi fortsatt med på bakgrunn av forskning av hvor viktig det er med tidlig innsats omkring 

kunnskap om egen seksualitet og kropp, grenser og psykisk helse. Vi har observert barnas 

nysgjerrighet, interesse og glede over å bli kjent med seg selv og undringer rundt dette som 

skaper gode samtaler og utvikler lek.   

Konfektfabrikken vil høsten 2018 gjennomgå en prosess i forbindelse med forskningsprosjektet 

«En Competence; Kompetanse for utvikling av barnehagers inne og utemiljøer.» 

Ved å endre tilbudet i barns lekemiljø vil forskningen se på barns lek, fysisk aktivitet og trivsel i lek. 

Dette vil vi som personalgruppe jobbe aktiv med ettersom barna utvikler 

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

barnehagens øvrige medarbeidere. Temaarbeid innebærer at vi over en periode konsentrerer 

oss om et bestemt og avgrenset område som de voksne har planlagt sammen med barna. 

Gjennomføringen av planene skal ivareta barnas innspill og medvirkning. 

Vi har for året laget oss et årshjul med fire hovedtema, som vil gå over lengre perioder og sikre 

på hver sin måte satsningsområde for den enkelte avdelingen.  

 

Repetisjon – Repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. I samling, aktiviteter og 

overganger får barna sammen med personalet gjenta de samme sangene, rutinene og 

aktivitetene. Dette er gjenkjennbart og skaper trygghet. Gjennom faste fagdager planlegger 

personalet at alle fagområder blir inkludert i både tema og prosjektarbeid. Det er med på å 

skap forutsigbarhet for barna, samtidig som det sikrer at alle barn får oppleve de ulike 

aktivitetene mulighet til å lære over tid.  

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

ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. Det sikrer på den måte progresjon. 

Etter hvert som rutinene er på plass og barna har en felles forståelse av både aktiviteter og 

overgangsaktiviteter, vil personalet legge til nye elementer for å øke spenning og dermed også 

læring. Dette er hele tiden i tråd med barnas behov, ønsker og mestringsmuligheter.   

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

legge til rette for barnas utforskning, 

 
 



 

 

 

19 

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. 

 

*Se egen plan for Konfektfabrikkens progresjonsplan  
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Et godt måltid 
Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat 

og helse er en del av selve stammen i vårt 

pedagogiske konsept og inngår derfor som del av 

innhold og arbeid med alle våre fem fagtema. 

Læringsverkstedets barnehager skal være en arena 

hvor barn får oppleve matglede og matkultur. Vi har i samarbeid med Ryfylkekokken Frode 

Selvaag og Arne Brimi utviklet «Et godt måltid». Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus 

på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er 

aktive deltakere i hele prosessen med planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av 

selve måltidet og opprydding etterpå. Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. 

Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. 

Dette er en del av hvert enkelt barns danningsprosess og bidrar til utvikling av barnas sosiale 

kompetanse. 

 

I følge Rammplanens kapittel om Livsmestring og helse, skal Konfektfabrikken være et trygt 
sted hvor barna skal få prøve ulike sider av samspill, felleskap og vennskap. Måltidene i 
Konfektfabrikken skal være grunnlag for at barna skal kunne utvikle matglede og sunne 
helsevaner.  

Gjennom gode rutiner og orden på kjøkkenet vil personalet i Konfektfabrikken kunne tilby 
hvert enkelt barn mestringsfølelse i «Gjøre selv». Barnet vil også kunne utvikle sitt `Jeg` i 
møte med andre barn under samspillet på kjøkkenet eller i sin egen tildelte rolle under 
matlagningen. Personalet vil legge til rette for å gi både store og små barn opplevelser 
gjennom lek med målenheter, antall og mengde. Et godt måltid deles inn i flere faser: 
forberedelse til matlagningen, matlagning, forberedelse til måltid på avdeling og 
rydding.  Avdelingene har muligheten til å ta med seg enkelt barn eller flere sammen med en 
voksen inn på kjøkkenet. Det er opp til hver enkelt avdeling hvor mye og hvilken faser man 
ønsker å fokusere på.  

Personalet i Konfektfabrikken barnehage skal være gode forbilder når det kommer til hygiene 
og gode vaner under Et godt måltid. Vi skal følge «IK mat» -app, hvor vi registrerer 
temperatur på kjøleskap og mat, og krysser av for gjennomførte rutiner på personhygiene og 
orden og vask av kjøkken. 

 Vi sitter sammen med barna og spiser, smører og sender mat. Samtalen under måltidet er 
med på styrke rammeplanens mål om at alle barna skal oppleve matglede og en 
fellesskapsfølelse i barnehagen. Handlingsmønstre og vaner tar form allerede fra tidlig alder 
(ref. rammeplanen). Vi jobber med at barna skal få smake på de råvarene vi bruker i 
matlagingen. Barna får smake både før, under og etter produksjonen for å se om smaken 
endrer seg. Ut i fra dette oppstår det mange fine samtaler og undring over hva de ulike 
råvarene smaker og hvorfor smaken endres.  

I Konfektfabrikken barnehage har vi en egen matansvarlig som står for planlegging, innkjøp 
og opplæring av de andre ansatte. Avdelingene rullerer på å lage mat, og målet er at barna 
skal være med på så mye som mulig av prosessen.  

Matansvarlig sammen med lederteam har utviklet menyer som rullerer, slik at det er en viss 
grad av gjenkjenning, samtidig som det implementeres nye råvarer og retter. Disse menyene 
blir stadig justert ut i fra barnas tilbakemeldinger og tiden vi har disponibelt. Vi etterstreber at 
all mat skal lages fra bunnen av med gode og sunne råvarer som ivaretar barnas 
ernæringsbehov. Det er også et mål at rettene ivaretar både behovet for allergimat og 
spesialmat.  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.apple.com_no&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=dKzA6Owa0H29f64MGPG3NrKKex9O8_toWH_Jt157qdo1ZuKyDZBRPl8MmE78Swj7&m=NrLSkUFEpDB3ICDjdieFU2KClSnSYID0LH_0pO_LY-k&s=Nv6JJHRNwsR5zXxDzWzkazn6H4UU70aJH4mZtVweL1M&e=
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http://www.laringsverkstedet.no/
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