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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 Kristiansund 
Idrettsbarnehage. 
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring. 

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

Barnehagen vår 
 

Idrettsbarnehagen skal være en trygg og god læringsarena hvor alle barn skal få 

muligheten til lek og læring, medvirkning og utvikling etter alder og interesser, forutsetninger 

og behov.  

Idrettsbarnehagen åpnet i 2007, og er en avdelingsbarnehage for barn i alderen 0-6 år.     

Åpningstiden er fra klokken 06.30 til klokken 17.00  

Vi har store areal inne og ute, vannlekerom, sanserom, gymsal etc. Vi har også et romslig 

kjøkken tilrettelagt for barns deltagelse. Et stort og variert nærområde som gir mulighet til 

grovmotorisk utfoldelse – vi er ute hver dag, og alle avdelingene har ukentlige turdager.  

Barnehagens uttrykk, innredning, valg av utstyr, plassering og tilrettelegging er pedagogisk 

fundert, og bekrefter at barnehagen er en læringsarena.  

Vi er delt inn i 7 avdelinger, med barn født samme år på hver avdeling og barnehagelærere 

med ansvar for det pedagogiske. I 1. etasje er det 5 avdelinger fra 1-4 år - mens barna fra 4-

6 år holder til i 2.etasje. Avdelingene rullerer på å bruke de ulike rommene gjennom dagen.  

Vi har fokus på et sunt og variert kosthold, og har kokk i 100 % stilling. Vi serverer 

frokost, varm lunsj, ettermiddagsmat/frukt hver dag i barnehagen.  

Idrettsbarnehagen har stort fokus på friskhetsnærvær og arbeidsmiljøtiltak som styrker 

nærvær i personalgruppa. Vi er en mangfoldig personalgruppe som jobber for at barna skal 

være den beste utgaven av seg selv. 
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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  

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 
 

 Vi setter barnet i fokus!  

 Vi setter foreldresamarbeid i fokus!  

 Vi er åpne og lyttende  

 Vi er til stede i samspill og samtaler  

 Vi bidrar til utvikling og gode løsninger  

 Vi søker ny kunnskap 

https://laringsverkstedet.no/
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Vi møter alle barn som enkeltindivider, men er samtidig opptatt av å lære barna å tilpasse 
seg en større gruppe. Å lære seg enkle demokratiske prinsipper som å respektere andres 
meninger og valg, mener vi er viktig å få kjennskap til når en vokser opp i et demokratisk 
samfunn som Norge.  
 
Mangfold i barnehagen handler om barn og voksnes forskjellige kulturelle bakgrunner. I 
barnehagen møter barna flere språk, ulike familiesammensetninger samt ulike kulturer og 
tradisjoner. Vi ser på det kulturelle mangfoldet som en ressurs vi kan lære mer om. Hos oss 
skal det være et inkluderende miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes med 
respekt for det som er forskjellig.  
 
Våre tiltak for å jobbe med dette:  
 
• Hjerteprogrammet  
• Være med å velge turdestinasjoner på demokratisk måte i samlingsstund  
• Småbarna får være med å velge turdestinasjon ved å velge hvor de vil gå  
 Tett samarbeid med hjemmet for å få et bredere innblikk i ulike tradisjoner og kulturer 
 
 
 

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 
 

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere 

over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og andre. 

Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Vi legger til rette for et 

godt lekemiljø med tilstedeværende voksne som er gode samtalepartnere og veiledere for 

barna. Vi benytter oss også av hjerteprogrammet for å utvikle barnas sosiale kompetanse. 

Gjennom dette arbeidet er målet at barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter til å handle 

omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Barnehagen skal være et trygt sted hvor barna 

blir møtt av tilstedeværende voksne som er engasjert i det enkelte barn.  

Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å 

handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for 

barnets allsidige utvikling. I vår metode pedagogisk idrett kan vi blant annet jobbe med 

danning gjennom bruk av pedagogisk bakdør, som betyr å tilpasse ulike aktiviteter etter det 

enkelte barns behov og forutsetninger. 
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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 betydningsfull for fellesskapet og å være i positivt samspill 

med barn og voksne. 

 Våre tiltak for å jobbe med dette:  

• Vi unngår å bruke ordet «bestevenn» da det kan være mer ekskluderende enn 

inkluderende. I stedet snakker vi om være gode lekevenner.  

• Barn som maserer hverandre som en del av avspenning etter saltoplan. Dette skaper 

tettere vennskap og relasjon barna seg imellom.  

• Vi bruker mindre grupper til å gi felles opplevelser og inntrykk som grunnlag for å skape 

gode relasjoner.  

• De eldste barna setter ord på gode egenskaper ved de som har bursdag. Dette for å øve 

seg på å si fine ting og øve seg på å ta imot komplimenter. 

 

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 kommuniser, 

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

ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få gode 

språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som 

fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.  

Våre tiltak for å jobbe med dette:  

• Barnehagens personal skal være gode språklige rollemodeller for barna, gjennom blant 

annet samtaler, aktiv bruk av sang, rim, regler og høytlesing.  

• Vi benytter oss av ulike konkreter som en metode i arbeidet vårt. Dette forsterker 

språkforståelsen til barna, da det kan være vanskelig for barn å tenke abstrakt.  

• Vi bruker pedagogisk idrett for å leke med bokstaver og språk. 
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Læringsverkstedet idrettsbarnehage  
 

 

 

Mål Idrettsbarnehage: 
• Barna i Idrettsbarnehagen skal oppleve bevegelsesglede og matglede i 

hverdagen. 
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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.  

 

Fagområde kropp, bevegelse og helse 
i Idrettsbarnehage 
Fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse står 
sentralt i idrettsbarnehagene, og vi har som 
ambisjon å være ledende på dette området. Vi har 
valgt å sette oss mål om at barna i idrettsbarnehage 
skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag i barnehagen. Det er ikke nok i seg selv 
at barn deltar i fysisk aktiv lek og får servert sunn mat, det krever at vi jobber med det på en 
slik måte at barna blir indre motivert, og får gode opplevelser innenfor fysisk aktivitet og 
kosthold.  

Vi arbeider tverrfaglig med alle områder i rammeplanen, og ser muligheten for å bruke 
elementer fra idrett, lek og bevegelse inn i alle fagområder.   

 
Idrettsbarnehage vil at barn skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, 
sunt kosthold og gode holdninger. Vi har fokus på fagområde kropp, bevegelse, mat og 
helse, og målet er at barna skal oppleve bevegelsesglede og matglede i barnehagen. 
Grunnlaget for gode vaner dannes tidlig i barndommen (Ommundsen, 2008) og ved at barn 
opplever glede og mestring ved å være i bevegelse, samt variert og sunt kosthold, vil 
sjansen være større for at barna tar med seg de gode vanene videre i livet 
Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn 
kropp (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Vi har ikke fokus på rene idretter, 
men arbeider ut fra metoden «pedagogisk idrett», hvor vi bruker idrett, lek og bevegelse for å 
nå våre pedagogiske mål. 
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Våre tiltak for å jobbe med å fremme bevegelsesglede og matglede:  
 
• Kropp imiterer kropp – vi har fokus på voksenrollen  
• Øve – prøv og mestre  
• La barna tilegne seg kroppslige erfaringer og kunnskaper  
• Gi utfordringer som barna kan mestre. Inspirere og gi nye impulser til mestring og utfordring 
• Bruke naturen til å fremme bevegelsesglede  
• Legge til rette for lek med bevegelse/bruke kroppen inn, ute og i hallen, klatre, bygge,  
   hoppe, hinderløype, baller osv.  
• Gjøre bevegelse til lek og noe gøy  
• Jobbe for at hvert enkelt barn skal oppleve mestring  
  der de er  
• Bygge på barnas interesse  
• Næringsrik mat som gir energi, stabilt blodsukker som gjør at    
  barna hever energinivået og får i seg den næringen de trenger  
• Balanse mellom formell og uformell lek  
• Pedagogiske måltider  
• Utfordre smakssansene  
• Bruke sansene for å erfare og lære  
• Pedagogisk bakdør – rommet som tredje pedagog (UTE og inne, hvilke leker legger vi  
  frem, hvem går ut først og sist, hvilke tilbud får barna) 

 
Pedagogisk idrett som metode 
Pedagogisk idrett er en metode som baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å 
bruke kroppen. For å jobbe med Rammeplanens målsetninger, bruker vi pedagogisk idrett. 

Pedagogisk idrett handler om at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å jobbe mot våre mål.  

Idrett, lek og bevegelse er elementer som overlapper hverandre, og som ikke skal ses isolert, 
vi skal bruke elementer fra alle tre boksene i våre aktiviteter 
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Bevegelsessirkelen  
Bevegelsessirkelen synliggjør hvordan idrettsbarnehagene gjennom fire perioder i året, 

legger til rette for varierte aktiviteter for barna. Dette sikrer stimulering og bruk av alle 

sansene, motoriske og koordinative ferdigheter. Barn bruker hele sanseapparatet, bevegelse 

og koordinasjon i alt de foretar seg. Bevegelsessirkelen ivaretar ferdigheter som er 

grunnleggende i barns vekst og utvikling samt sikrer variasjon, repetisjon og progresjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Gjennom ukerytmen i Idrettsbarnehagen sikrer vi oss at barna får leke- og læringsmiljø på 

ulike areaer. Pedagogisk idrett er en bevegende pedagogikk hvor vi hele tiden er i 

bevegelse. Det vil si at vi tilrettelegger med for eksempel ulike moduler i garderoben, slik at 

barna møter på noe nytt og spennende de må gjøre med kroppen før de blir levert i 

barnehagen. Vi er opptatt av å bruke elementer fra skogen og gjenbruk for å fremme 

kreativiteten hos barna. Når vi bygger «lekeapparater» ute selv sammen med barna, er det 

små justeringer som skal til for å stimulere til nye leker. Da har vi muligheten til å tilrettelegge 

for alder og modenhet, samtidig som det blir nye utfordringer på nytt sted. 
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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. 

 

 
Aktive voksne 
For oss i idrettsbarnehagene betyr det å være en aktiv voksen at vi skal være 
tilstedeværende voksne – og være en begeistringssmitter.  
Å være en aktiv og tilstedeværende voksne handler om at barna skal bli møtt der barna er, 
og vi skal være tilstede både fysisk og mentalt i samspill med barna. Dette kaller vi i 
Idrettsbarnehage å være en aktiv voksen. De voksne må derfor være tilstedeværende med 
hele kroppen, vi må være aktive voksne som er engasjert i det vi gjør.  
Vi sier at kropp imiterer kropp. Dette betyr at de voksne skal være bevisste seg selv som 
rollemodeller, også kroppslig. Vi skal være begeistringssmittere både for barn, kollegaer og 
foresatte, og utsagnet «Det hørtes gøy ut, det har jeg lyst til å være med på», skal 
gjenkjenne oss. 
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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  

 

Barnas interesser skal vektlegges i planleggingsarbeidet. Dette gjelder også for de minste 

barna, som enda ikke har utviklet et verbalt språk. Personalet må derfor forstå barnas 

kroppsholdninger, mimikk og følelsesmessige uttrykk. Barna skal bli møtt med 

anerkjennelse, og de skal oppmuntres til aktivt å gi uttrykk for sine tanker og meninger.  

For at barna skal kunne være med å medvirke hverdagen må vi voksne se hvert enkelt barn. 

Tilstedeværende voksne er grunnleggende forutsetning for å bygge relasjoner til hvert enkelt 

barn. Vi må fange signalene på hva barna har interesse for slik at vi kan planlegge aktiviteter 

utfra det. Dette legger også grunnlaget for de idrettspedagogiske sirkelplanene.  

Barna skal motiveres til å påvirke sin egen hverdag. Det skal gis rom til undring og samtaler 

der barna er deltakende. Barna skal også få mulighet til å medvirke i praktiske gjøremål som 

matlaging og dekking av bord. De skal feks forsyne seg selv, og rydde av bordet. Dette er 

også et ledd i å skape matglede.  

Gjennom vår metode, pedagogisk idrett, er vi opptatt av at barna skal kunne oppleve glede 

gjennom mestring. I dette ligger blant annet at barna skal få øve seg på ulike oppgaver, som 

av- og påkledning, smøring av mat, dekking av bord osv. Barna må gjerne prøve flere ganger 

før de mestrer, og i den prosessen skal voksne være som såkalte støttende stillas som er 

tilgjengelige for barna.  

Samarbeid mellom barnehage og foreldre  
 

Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor er vårt løfte til 

foreldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.  

Samarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på 

gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at 

foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og 

læringsmiljø for barnegruppen. 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
 

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

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

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

for barna. Det er foresatte som kjenner sine egne barn best.  

Vi er opptatt av å bygge gode og tillitsfulle relasjoner til foreldrene for å ha en god dialog om 

barnas beste. Skulle det være noe som kan påvirke barnas hverdag (eks barnet har sovet 

dårlig, mor eller far bytter jobb, skilles, osv) er det viktig at vi får denne informasjon slik at vi 

kan møte barnet på best mulig måte. Vi tilbyr alle foreldre en foreldresamtale på høsten og 

en på våren. I tillegg har vi foreldremøter på høsten og våren.  
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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. 

For å skape trygghet den første tiden bruker vi lang tid på tilvenning. Barna er i barnehagen 

med foreldrene sine de første dagen også har vi åpen dialog med foreldrene om når de er 

klare for at barnet kan prøve å være litt alene. Det er viktig med trygge og forutsigbare 

rammer, derfor bruker vi den meste tiden med de aller minst inne på avdelingen. Der skal de 

først bli trygge før de kan utforske resten av barnehagen. Foreldrene må også føle seg 

trygge på oss voksne som skal være sammen med barna deres. Pedagogisk leder har 

oppstartssamtale med alle de nye foreldrene. Vi tilrettelegger tilvenningstiden til hvert enkelt 

barn.  

Fra småbarn- til storbarnsavdeling  

I Læringsverkstedet vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med 

barn, og personalet når barnet bytter barnegruppe. 

De to siste uken føre sommerferien er de barna som skal bytte avdelingen på den 

avdelingen de skal begynne på til høsten. I tillegg jobber vi med hospitering av de voksne på 

ulike avdelinger, slik at barna blir godt kjent med alle vi som jobber i Idrettsbarnehagen. Vi er 

opptatt av å være en barnehage. 

Fra barnehage til skole  

Vi har som målsetning at vi skal ha aldersinndelte grupper fra barna fyller tre år. Da kan vi 

tidlig jobbe målrettet inn mot skolestart, ikke bare det siste året i barnehagen. Siste året i 

barnehagen jobber vi ut fra en bok som heter Trampoline. Boken tar for seg 

skoleforberedende oppgaver, slik at barna får en tidlig forståelse av bokstaver, tall, mengde 

osv. Vi samarbeider tett med de ulike skolene, så overgangen skal bli så god som mulig for 

det enkelte barn. Skolebesøk er også en del av dette, samt felles foreldremøter. 

I vår barnehage er alle førskolebarna samlet på to avdelinger, Maximus A og B. Vi jobber for 

at barna skal bli trygge og selvstendige. De skal bli godt rustet til å møte forventningene som 

stilles til dem på skolen. Det viktigste er det sosiale samspille som trengs for å kunne møte 

skolehverdagen. Gjennom ulike aktiviteter og prosjektarbeid skal vi oppmuntre deres 

nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst. Barna skal lære seg å holde orden, velge 

påkledning i forhold til været, og klare toalettbesøk og personlig hygiene. Avdelingene 

Maximus A og B drar på mange turer, både korte og lange. De lager ofte mat på bål, eller de 

har med matpakke i sekken sin. 
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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. 

 

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

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

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

Systematisk dokumentasjon er et viktig ledd i pedagogisk profilering for konseptet 

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

dokumentert idrettspedagogisk og barnefaglig forankring.  

Vi har valgt å jobbe ut fra verktøy fra plan til praksis, der vi har fokus på å sette oss tydelige 

mål, reflektere over egen praksis, evaluere og vurdere det vi jobber med. Verktøy i dette 

arbeidet er prosessorienterte planer og praksisfortellinger.  

Planlegging  

➢ Virksomhetsplan  

➢ Årsplan (både overordnet og lokaltilpasset innhold)  

➢ Periodeplan (for hver avdeling)  

➢ Ukeplan (for hver avdeling)  

Årsplanen danner grunnlaget for utarbeidelse av månedsplaner. Månedsplanen danner igjen 

grunnlaget for ukeplaner. Vi bruker fra plan til praksis i vårt planleggingsarbeid, for å sette 

oss tydelige mål. Vi bruker en del tid på planlegging og faglig oppdatering i løpet av året. 

Vi har 5 planleggingsdager, personalmøte hver måned (kveldstid), avdelingsmøter 

(annenhver uke) og Avdelingsleder møte (annenhver uke) 

Dokumentasjon Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske 

arbeidet inngår som en viktig del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon av det 

pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og 

utvikle den pedagogiske virksomheten. 

• Månedsbrev  

• Bilder  

• Facebook  

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

ukeplanene. Vurdering Det pedagogiske arbeidet 
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Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017).  

• Periodeevalueringer  

• Brukerundersøkelser  

• Praksisfortellinger  

• Daglig samtaler mellom barn og voksen  

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

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

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

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

 

 

 

 
 

 

Fagområdene 
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 

utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra 

rammeplanens syv fagområder. 

Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i 
vårt pedagogiske konsept og inngår derfor som del av alle innhold og arbeid med alle 
våre fem fagtema 
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er 
beskrevet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden 
opptre isolert, og flere områder vil ofte være representert samtidig. I idrettsbarnehage bruker 
vi felles metode, pedagogisk idrett for å nå kravene i Rammeplanen. Vi ser på kroppen som 
menneskets grunnleggende vilkår for utvikling og læring. Våre aktiviteter har alltid et 
pedagogisk mål, og leken står i sentrum 
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Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for 

barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI. 

Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker 

rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i 

rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat og helse, 

samt temaet bærekraftig utvikling.  

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og   

inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 

språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en naturlig 

del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter 

 

              Matte rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form.  

Mattelek for skolestarterne er en viktig del av dette fagtemaet i barnehagen. 

Barnehagens arbeid med fagtemaet Matte lar barn leke og erfare matematikk på en 

variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse.      

          

Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, 

kultur og kreativitet. Kreativitet et omfattende fagtema og er svært ofte del av 

barnehagens pedagogiske arbeid med våre andre fagtema. 

   

  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi og Nærmiljø og 
samfunn. I vårt fagtema Natur inngår biologi, fysikk, kjemi, zoologi og geologi som 
viktige temaer som barnehagen skal inkludere og la barna gjøre erfaringer med i 
arbeidet med dette fagtemaet. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat 
og helse er også del av fagtemaet Natur. 

 

Barnehagens arbeid med fagområdene   
 

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Språk 
Skriv inn 3-5 

aktiviteter og tiltak 

Skriv inn 3-5 

aktiviteter og tiltak 

Skriv inn 3-5 aktiviteter 

og tiltak 

Natur 
Skriv inn 3-5 

aktiviteter og tiltak 

Skriv inn 3-5 

aktiviteter og tiltak 

Skriv inn 3-5 aktiviteter 

og tiltak 

Hjerte       
Skriv inn 3-5 

aktiviteter og tiltak 

Skriv inn 3-5 

aktiviteter og tiltak 

Skriv inn 3-5 aktiviteter 

og tiltak 

Matte 
Skriv inn 3-5 

aktiviteter og tiltak 

Skriv inn 3-5 

aktiviteter og tiltak 

Skriv inn 3-5 aktiviteter 

og tiltak 

Kreativitet 
Skriv inn 3-5 

aktiviteter og tiltak 

Skriv inn 3-5 

aktiviteter og tiltak 

Skriv inn 3-5 aktiviteter 

og tiltak 

 Skriv inn 3-5 

aktiviteter og tiltak 

Skriv inn 3-5 

aktiviteter og tiltak 

Skriv inn 3-5 aktiviteter 

og tiltak 
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Lek og bevegelse 

  

 

Et godt måltid 

 
 

 

 

 

Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve stammen i 

vårt pedagogiske konsept og inngår derfor som del av innhold og arbeid med alle våre fem 

fagtema. 

Læringsverkstedets barnehager skal være en arena hvor barn får oppleve matglede og 

matkultur. Vi har i samarbeid med Ryfylkekokken Frode Selvaag og Arne Brimi utviklet «Et 

godt måltid». Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus på et sunt og variert kosthold, 

norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Måltidet er en arena for fellesskap og 

samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av hvert enkelt barns 

danningsprosess og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. 

 

Våre tiltak for å jobbe med et godt måltid: - Tilstedeværende voksne på alle bord sammen 

med barna som legger til rette for matglede og gode samtaler - Voksne spiser det samme og 

sammen med barna - Måltidet som en sosial arena - Prøve, øve og mestre er sentralt også 

under måltidet - Barn lærer gjennom kroppen og sanser. Det er derfor viktig at barna får 

spise både med og uten bestikk, forsyne seg selv, helle drikke, smøre mat, drikke fra kopp 

og sende til hverandre. - Kokkekurs for Maximus - Sanse- og smaksopplevelser på kjøkkenet 

og fellesarrangementer - Avdelingen presenterer dagens rett sammen med råvarene som er 

brukt - Kokken deltar og lager mat med/for avdelingene på tur For å ufarliggjøre forskjellig 

mat, går vi på "skattejakt" på tallerken, og det er viktig at de voksne er deltakende og gode 

rollemodeller under måltidet. Det viktigste er at barna smaker på maten og man må faktisk 

smake flere ganger for å kjenne om man liker det eller ikke. 
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August 2018  

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 1 2 3 4 5 6 

       

7 8 9 10 11 12 13 

       

14                       15                       16 17 18 19 20 

       

21 22 23 24 25 26 27 

       

28 29 30 31    

       

       

       

 

September 2018  

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

    1 2 3 

       

4 5 6 7 8 9 10 

       

11 12 13 14 15 16 17 

       

18 19 20 21 22 23 24 

       

25 26 27 28 29 30  
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Oktober 2018  

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

       

             9 10 11 12 13 14 15 

       

16 17 18 19 20 21 22 

       

23 24 25 26 27 28 29 

       

30 31      

       

 

November 2018  

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

  1 2 3 4 5 

       

6 7 8 9 10 11 12 

       

13 14 15 16 17 18 19 

       

20 21 22 23 24 25 26 

       

27 28 29 30    
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Desember 2018  

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

    1 2 3 

       

4 5 6 7 8 9 10 

       

11 12 13 14 15 16 17 

       

18 19 20 21 22 23 24 

       

25 26 27 28 29 30 31 

       

       

       

 

Januar 2019  

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

1 2 3 4 5 6 7 

       

8 9 10 11 12 13 14 

       

15 16 17 18 19 20 21 

       

22 23 24 25 26 27 28 

       

29 30 31     

       

       

       

 

 



 

 

 

22 

Februar 2019  

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

   1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 

       

12 13 14 15 16 17 18 

       

19 20 21 22 23 24 25 

       

26 27 28     

       

       

       

 

 

Mars 2019  

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

   1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 

       

12 13 14 15 16 17 18 

       

19 20 21 22 23 24 25 

       

26 27 28 29 30 31  
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April 2019  

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

       

9 10 11 12 13 14 15 

       

16 17 18 19 20 21 22 

       

23 24 25 26 27 28 29 

       

30       

       

 

 

Mai 2019  

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 1 2 3 4 5 6 

       

7 8 9 10 11 12 13 

       

14 15 16 17 18 19 20 

       

21 22 23 24 25 26 27 

       

28 29 30 31    
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Juni 2019  

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

    1 2 3 

       

4 5 6 7 8 9 10 

       

11 12 13 14 15 16 17 

       

18 19 20 21 22 23 24 

       

25 26 27 28 29 30  

       

       

       

 

 

Juli 2019  

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

1 2 3 4 5 6 1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

       

9 10 11 12 13 14 15 

       

16 17 18 19 20 21 22 

       

23 24 25 26 27 28 29 

       

30 31      

       

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

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 
 

Læringsverkstedets dokumenter 
• Verdiplattform 

• Veilederen «Vår pedagogikk»  

• Konseptperm for Læringsverkstedets idrettsbarnehager. 

• 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 
barnehagen (2012) 
 

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/

