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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. 

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). 

Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har 

utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Hjerteprogrammet, lekende 

læring, samspill og mestring, ivaretar barnehagens samfunnsmandat (Lov om barnehager, 

2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver. Omsorg, lek, læring 

og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for Læringsverkstedets pedagogikk.  

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

arbeid. Hvert enkelt barn er kompetent og har 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, være synlig og til å medvirke i sin 

hverdag. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige 

og ansvarsfulle voksne.  

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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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 fellesskap. 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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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. 

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 
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Læringsverkstedet Kongerød barnehage 
Læringsverkstedet Kongerød barnehage åpnet dørene 16.09.2008 og ligger nærheten av 

Klyve skole i Skien kommune helt på grensen til Porsgrunn. Barnehagen har 4 avdelinger.  
Uteområdet er delt inn i to soner med ulikt terreng og utfordringer for barna.  
Kongerød barnehage har avdelinger med barn i alderen 0 – 3 år og 3 – 6 år. 
 
Visjon: «Der lek og vennskap gror» 
Ekstra fokus på Språk, tekst og kommunikasjon. 
 
I Læringsverkstedet Kongerød barnehage har vi en visjon om å være en plass «der lek og 
vennskap gror». Bakgrunnen for denne visjonen er et ønske om å styrke barnas sosiale 
kompetanse. Som forebygging for risikoutsatte barn, for å styrke det sosiale samspillet her 
og nå, og som vaksinasjonsfaktor mot mobbing og for å møte fremtidige krav. 
 
En viktig del av dette arbeidet er å styrke barnas språklige kompetanse. Vi ser at god 
språklig kompetanse styrker barnas forutsetninger for å beherske det sosiale samspillet. 
«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 
ferdigheter, kunnskap og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill» (Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver). 
 
Dette barnehageåret starter vi arbeidet med å implementere Læringsverkstedets 
pedagogikk. Vi kommer til å ha spesielt fokus på hjerteprogrammet og Læringsverkstedets 
hovedsatsingsområde for året – gode relasjoner. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Hjerteprogrammet 
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 fagområder «etikk, religion og 

filosofi», «nærmiljø og samfunn», «kropp, bevegelse, mat og helse» og temaet bærekraftig 

utvikling.  

Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. Med lekende læring, samspill og 

mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. 
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Tiltak: 
 

• Vi bruker hjerteprogrammet og blir kjent med Mats og Mille. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lekende læring, samspill og mestring 
Lekende læring, samspill og mestring gir barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste 

utgaven av seg selv. Barn skal få undre seg og stille spørsmål. Barna skal få undersøke, 

oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt.  

Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.  

Tiltak: 

• Personalet skal gå foran som gode rollemodeller og være aktivt deltagende i barnas 

lek og aktiviteter. 

o Personales skal ved behov hjelpe barn inn i lek, og hjelpe dem videre i lek. 

For eksempel ved å tilføye rekvisitter eller komme med innspill til leken. 

 

• Personalet skal introdusere barna for ulike typer lek som for eksempel rollelek, 

regelleker, sanglek og tradisjonslek. 

 

• Personalet skal motivere barna til å finne sine egne uttrykksformer og bearbeide sine 

inntrykk innenfor estetiske områder. 

o Eksempler på dette kan være formingsaktiviteter, visuelt språk, musikk, sang, 

dans og drama. 

 

• Vi legger til rette for at barna skal få varierte sanseopplevelser og utforske ulike 

materialer. 

 

• Barna skal få begynnende kunnskap om miljøvern, utvikle respekt og forståelse for 

hvordan vi kan ta vare på naturen. 

o Personalet har sammen med barna, fokus på kildesortering og gjenbruk. 

o Personalet bidrar til at barna får kunnskap om dyr og dyreliv ved å utforske 

sammen med barna. 

 

• Vi bruker barnehagen uteområde og nærområde som forskningsarena. 
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Livsmestring og helse 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. 
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må 
barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. Tiltak kan være: «Ro og hvile», «Fysisk 
aktivitet», «Mobbing» og «Følelser». 
 
 
Tiltak: 

• Gjennom temaarbeid, bruk av litteratur og hjerteprogrammet, jobber vi systematisk 
med at barna skal bli trygge på å sette ord på tanker, følelser og ytre egne meninger. 
 

• Vi har fokus på å skape felles opplevelser som gir tilhørighet og skaper samhold i 
barnegruppa og utjevner sosiale forskjeller. 

o Dette kan for eksempel være skattejakt, utflukter, karneval, toppturer, 
discofest, crazy fredag m.m. 

 

• Vi markerer høytider og tradisjoner som er representert i barnegruppa. Markeringene 
tilpasses barnas alder. 

o Vi kan for eksempel ta frem smaker, lukter, symboler, fortellinger, estetiske 
uttrykk m.m. 
 

• Personalet jobber med å implementere Læringsverkstedets handlingsplan mot 
mobbing i barnehagen. 

o Personalet fokuserer på lek, språk og sosiale relasjoner for å forebygge 
mobbing. 

• Så sant været tillater det er vi ute hver dag. De dagene vi ikke kommer oss ut legger vi 
opp til ulike aktiviteter inne som gir barna mulighet for fysisk utfoldelse. 

o Aktiviteter som gir barna mulighet for fysisk utfoldelse inne kan for eksempel 
være minirøris, motorikkløype, dans, tradisjonsleker m.m. 
 

• Personalet skal legge til rette for at alle barn skal få mulighet for ro, hvile og 
avslapning i løpet av dagen. 

o De minste barna sover en stund på dagen. De som har sluttet å sove har 
tilgang på soner som er rolige/innbyr til hvile. 

o De største barna kan finne hvile ved for eksempel å høre på lydbok, ha 
avslapningsøvelser med rolig musikk m.m. 
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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.  

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får 
anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Barn skal få oppleve demokratisk deltakelse ved å 
bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevne og språklige 
ferdigheter.  

 

Tiltak: 

• Personalet skal være lyttende og oppmerksomme på hva barna uttrykker slik at planer 

tilpasses barnas innspill og behov. 

 

• Vi jobber med utgangspunkt i at ingen leker/roller er forbeholt spesifikt kjønn. 

 

• På stor avdeling holder vi barnemøter der barna kommer med innspill, diskuterer og 

blir enige om felles løsninger på for eksempel, regler, opplegg for karneval m.m. 

 

• På liten avdeling er samtaler med de foresatte viktig for å få kunnskap om barna slik at 

vi kan tilpasse hverdagen og opplegg til barna. 
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Språk tekst og kommunikasjon       

• Barna skal ha tilgang på, og de ansatte skal aktivt bruke variert litteratur, sanger, 

fortellinger rim og regler. 

 

• Vi bruker konkreter og visuelle hjelpemidler for å styrke begrepsinnlæringen. 

 

 

• Personalet er bevisst på å bruke språket aktivt gjennom samtaler med barna. 

o Personalet setter blant annet ord på og benevner hva vi ser og gjør gjennom 

dagen.  

 

• Barna skal gjennom utforsking og lek, få erfaring med matematiske begreper. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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: 

• Alle foresatte skal delta på foreldresamtale, en på høsten og en på våren. Det er 

mulighet for flere samtaler ved behov. 
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• Det er viktig at vi i barnehagen får informasjon om ting som kan ha betydning for 

barnets dag. De ansatte plikter å gjøre sitt beste for å informere om barnets dag i 

hentesituasjonen. 

 

 

• Lederteamet er til enhver tid åpne og positive til dialog med foresatte. Foresatte 

oppfordres til å ta kontakt med pedagogisk leder, styrer eller SU-representantene om 

det er noe de lurer på eller ønsker å diskutere i forhold til eget barn eller barnehagens 

virksomhet. 

 

• Vi har informasjonsmøte på ny avdeling på våren for de som skal bytte fra liten til stor 

avdeling. 

 

 

• På høsten har vi foreldremøte for alle foresatte. 

  

 

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. 

• Alle nye foresatte har oppstartsamtale før barnet begynner i barnehagen. 

 

• Tilvenningsrutiner tilpasses hvert enkelt barns behov. 

 

Fra småbarn- til storbarnsavdeling  
• Vi har faste rutiner for å ivareta barn som bytter avdeling. 

o Vi har faste besøksdager for å bli kjent på ny avdeling. 

o Vi gjennomfører overgangsmøter internt og har foreldresamtaler for å utveksle 

nødvendig informasjon. 

o En av de ansatte fra stor avdeling som skal ta imot 3-åringer i august, har 

faste besøksdager på liten avdeling etter påske, for å bli kjent med sine nye 

barn i deres kjente, trygge miljø. 
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Fra barnehage til skole  
For våre «skolestartere» har vi en intensjon om å gjøre det siste året i barnehagen litt 
spesielt. De skal oppleve den avsluttende tiden i barnehagen som spennende, utfordrende 
og en tid hvor iveren etter å erobre nye kunnskaper skyter fart (Veilederen fra eldst til yngst, 
2009).  

• Vi har ett tett samarbeid med Klyve skole og SFO og gjør oss kjent i nærmiljøet. 

 

• Vi følger opplegget fra SFO som de andre barnehagene i Klyve skolekrets. Det 

innebærer blant annet jevnlige besøk på SFO det siste halvåret før skolestart. 

 

 

• På høsten går vi på tur for å besøke barnas hjem, for å se hvor og hvordan barna på 

gruppa bor. 

 

• Vi har et eget skoleforberedende opplegg for skolestarterne der vi har fokus på sosial 

kompetanse. 

o Vi øver blant annet på turtaking ved hjelp av spill. 

o Barna øver på selvhevdelse ved å fremføre ting for hverandre. 

 

• Skolestarterne har et skrive- og leseforberedende opplegg og vi leker oss med 

matematiske begreper. 

o Barna blir for eksempel kjent med stavelser gjennom Bøtteknotten 

(språksprell). 

o Vi kan gå på meterjakt og bruke andre aktiviteter fra mattemeisen. 

 

• Det skal være litt ekstra stas å være størst i barnehagen, derfor er det noen aktiviteter 

som er forbeholdt skolestarterne. 

o For eksempel «frukt og fotball» på Odd stadion, kjøring av småbiler på NAF 

øvingsbane og egen avslutningsfest på våren. 

 

 

 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering 

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. 

 Personalet synliggjør barnas prosesser gjennom bilder, tekst og praksisfortellinger. I løpet 

av barnehageåret synliggjøres prosjektene i oppslag på vegger og på MyKid for foreldre 

• Vi bruker månedsbrev, månedsplaner i kalenderen og «dagen i dag» på Mykid hvor 

foreldre skal holde seg oppdatert på avdelingenes planer. 

 

• Personalet bruker avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager for å 

planlegge, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet. 
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• Pedagogisk leder er i samarbeid med barnehagelærer ansvarlig for at avdelingen 

jobber i samsvar med overordnede planer som barnehageloven, rammeplan og 

årsplan. 

 

Våre arbeidsmåter 
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. 

Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø: 

Repetisjon - repetering av kjernestoffet i fra fagområder/fagtema som vi jobber med i 

prosjektene 

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

ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagområdene/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, 

Barns tilknytning og trygghet – Det er viktig at nye barn blir trygge, i første omgang på de 

faste ansatte på avdelingen og i det fysiske miljøet inne og ute i barnehagen. For å sikre 

dette lar vi de nye barna være mest mulig sammen med de faste ansatte på avdelingen 

(eventuelle vikarer og studenter får andre oppgaver). Når barna har blitt godt kjent med og er 

trygg på alle de faste ansatte på avdelingen vil alle dager ha et godt utgangspunkt, 

uavhengig av hvem av personalet som er på jobb og møter barnet ved levering. Ofte vil 

barna knytte seg litt ekstra til enkelte voksne, dette styres av kjemien barnet har med den 

enkelte og vi tilrettelegger så langt det er mulig for at barna skal få være sammen med 

den/de de føler seg tryggest på. Når barnet har etablert gode relasjoner til alle de voksne vil 

det føle seg trygt og ivaretatt i barnehagehverdagen uavhengig av hvem som er på jobb. 

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. Alle fagområdene/fagtema skal være med i et prosjektarbeid. 
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Progresjonsplan: 

Kommunikasjon, språk og tekst 

1-2: Vi bruker rim, regler og sang. Vi bruker også mye visuelle hjelpemidler. 

3-4 : Vi  har samtaler med barna og har fokus på benevning.  Vi forteller eventyr/annen 

litteratur for og sammen med barna.  

5-6: Vi utforsker lyder, rim og rytme. Vi øver på å kjenne igjen vår egen bokstav og skrive 

navnet vårt.  

 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

1-2: Vi har puterom hvor vi har mye grovmotorisk lek. Vi har fokus på bruk av sansene i ulike 

aktiviteter.  

3-4: Vi stimulerer den grovmotoriske utviklingen ved å gå på tur, lage hinderløype og gå 5-

toppern. Vi har også fokus på kosthold og snakker med barna om hva som er sunt for 

kroppen.  

5-6: De største barna deltar aktivt i matlaging til måltidene, og får kunnskap om 

sammenheng mellom ernæring og helse. Vi har finmotoriske aktiviteter der barna får øvet 

seg på blant annet blyantgrep.  

 

Kunst, kultur og kreativitet 

1-2 år: Vi legger til rette for skaperglede og kreativitet med bruk av ulike materialer. Barna får 

også oppleve enkle forestillinger. 

3-4 år: Vi stimulerer og legger til rette for dramalek. Barna får oppleve ulike forestillinger 

innen både teater og musikk. Vi lager enkle kunstverk og figurer der barna både bruker 

kreativitet og finmotorikk. 

5-6: Barna øver på å fremføre/stå foran andre.  Vi drar på kulturarrangementer i og utenfor 

barnehagen. Vi bruker formingsmateriale som krever finmotoriske ferdigheter.  

 

Natur, miljø og teknologi 

1-2 år: Vi blir kjent barnehagens uteområde, og besøker dyra på SFO. Vi utforsker 

nærmiljøet og bruker materialer fra naturen. 

3-4: Vi sår/planter for eksempel solsikker og tomater for å få kjennskap til utviklingen fra frø 

til plante. Vi utforsker de ulike årstidene, dyr og planter på tur og i prosjektarbeid. Barna får 

begynnende kjennskap til miljøet ved gjenbruk og enkel kildesortering.  

5-6: Barna får mer kjennskap til miljøet og hvordan vi mennesker påvirker. Vi plukker søppel i 

naturen og samtaler om hvorfor dette er viktig. Vi bruker digitale verktøy for å søke kunnskap 

og utforske.  
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Antall, rom og form 

1-2 år: Vi blir kjent med matematiske begreper gjennom blant annet lek, sortering og 

telleregler 

3-4: Vi pusler puslespill og spiller lotto for å bli kjent med former og tall. Vi har fokus på 

sortering i ryddesituasjonene og påkobling i forbindelse med for eksempel måltider.  

5-6: Vi leker og utforsker begreper som avstand, vekt, høyde, geometriske former og 

mønstre.  

 

Etikk, religion og filosofi 

1-2 år: Gjennom lek og samspill lærer barna om hva som er rett og galt.  

3-4: Vi markerer høytider og formidler ulike tradisjoner i norsk kultur og som er representert i 

barnegruppa. 

5-6: Vi har filosofiske samtaler der vi snakker blant annet om vennskap og hva som er rett og 

galt. Vi blir kjent med FNs barnekonvensjon og samtaler om hvordan andre har det i verden. 

Barna får begynnende kjennskap til religion og likheter/ulikheter og utvikler respekt for 

hverandre. 

Nærmiljø og samfunn 

1-2 år: Vi begynner med å bli kjent på barnehagens inne- og uteareal gjennom ulik form for 

utforsking. Etter hvert går vi turer i det nærmeste området rundt barnehagen.  

3-4: Vi går på tur i nærmiljøet, både skog, byggeplass og by. Vi legger til rette for at barna 

kan leke og utforske ulike yrkesgrupper som for eksempel sykehus.  

5-6: Vi blir kjent med Tarkus og får opplæring i trafikk og sikkerhet. Vi besøker ulike 

samfunnsinstitusjoner som for eksempel brannstasjonen. Vi drar på turer til sentrum og 

fotballstadion og blir kjent med byen.   
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Bakgrunnsdokumenter 
 

Lov og forskrifter 
• Lov om barnehager (barnehageloven) (2005) 

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 
 

Læringsverkstedets dokumenter 
• Verdiplattform 

• Veilederen «Vår pedagogikk»  

• Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 

• Virksomhetsplan 
 

Veileder fra Kunnskapsdepartementet 
• Fra eldst til yngst, overgang barnehage-skolen (2008) 

 

Veiledere fra Utdanningsdirektoratet 
• Håndtering av kriser og sorg i barnehagen (2014) 

• Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat (2013) 

• Barns trivsel – voksnes ansvar, veileder om forebyggende arbeid mot mobbing i 
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Lenker til aktuelle hjemmesider 
• Læringsverkstedet 

• Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage  

• Utdanningsdirektoratet/Barnehage   

• PBL - Private barnehagers landsforbund 
 

 

 

 

 

 

 

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

