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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 Limi 

Naturbarnehage 
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. 

  

 

 

Læringsverkstedet har fokus på god bemanning i sine barnehager. Derfor jobber vi aktivt for 

å ha en energisk personalgruppe med ulik kompetanse og interesser. Fra høsten vil vi ha 5 

voksne på hver stor avdeling, hvorav 2 av dem er utdannet pedagoger. På småbarn vil det 

være 6 ansatte, hvorav 3 er utdannet pedagoger. Totalt vil vi med styrer være 23 årsverk 

fordelt på 6 menn og 18 kvinner. I tillegg vil vi ha noe ressurs på kjøkkenet slik at kosthold og 

ernæring blir ivaretatt på en god måte. 

 

I nær tilknytning til barnehagens uteområde ligger det mystiske skogsområder, 

åpne utmarksområder og en utfordrende og spennende skråning/akebakke. Her får barna 

utfolde seg i trygge omgivelser på leting etter småkryp, blader og dyretråkk. 

 

Barnehagen låner skogområder av 2 av våre nærmeste naboer. Her har vi satt opp en stor 

gapahuk, laget lekeapparater i tauverk og etablert ildsteder som vi kan bruke hele året. Vi 

har også en indianerleir med lavvo, totempæl, ildsted og noen lekeapparater i tauverk. I 

tillegg til dette så har vi mindre steder hvor vi kan ta med barna på innholdsrike turer som 

skaper nærhet til naturen.  

 

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  

Barnehagen vår 
Barnehagen sto ferdig sommeren 2010. I flere år 

var vi en del av Grenland Barnehagedrift, men i 

2016 Grenland Barnehagedrift fusjonert inn i 

Læringsverkstedet og vår barnehage ble en 

fullverdig Læringsverkstedet med natur som fokus.  

Barnehagen ligger i den nordre delen av Skien og 

er en 4-avdelings barnehage fordelt på to etasjer. I 

1.etg. ligger småbarnsavdelingene Marihøna og 

Humla med 19 plasser hver. I 2.etg. ligger 

storbarnsavdelingene Edderkoppen og 

Sommerfuglen med 25 

plasser hver. Totalt har barnehagen 88 plasser. 

Antallet kan endre seg ut ifra delte plasser. 

Barnehagen er godkjent for 100 plasser. 

 

https://laringsverkstedet.no/barnehage/limi
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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.  

 

Med naturen som arena jobber vi i Limi Naturbarnehage med å gi alle 

barn like muligheter for utvikling, læring og deltakelse i et fellesskap. 

Naturen diskriminerer ingen og gir alle barn utfordringer og erfaringer 

som passer til deres utviklingsnivå. Vi har naturområder som passer for 

alle aldersgrupper og gir barna en god balanse mellom utfordringer og 

mestringsopplevelser.  
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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. 

Barn lærer gjennom lek, og skogen gir inspirasjon til variert og rik lek. De ansatte har 

kompetanse på ulike ferdigheter som kreves i leken, og er deltakende på barnas premisser. 

Dette innebærer at de ansatte er engasjerte, undrende og støttende inn i barns lek ut ifra 

barnas forutsetninger og behov. Vi anerkjenner at leken i seg selv har sin egenverdi ved å 

verne om frileken, og gi barna arenaer hvor den kan utøves på en god og trygg måte.  

Vi er hele tiden på leting etter gode lekemiljøer, og lar barna medvirke for å videreutvikle 

lekeområdene med rekvisitter, leker, utstyr og voksendeltakelse.  

Vi ønsker at alle barna skal føle seg betydningsfulle for fellesskapet. Barnehagen skal legge 

til rette for et positivt samspill mellom barn og utvikling av vennskap. Gjennom felles 
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opplevelser og erfaringer i naturen opplever barna å være en del av et fellesskap. Naturen 

gir mestringsopplevelser til alle barn uansett forutsetning, og er derfor en god sosial arena. 

De ansatte skal være observante og ha fokus på vennskap. Vi bidrar til at barna får en 

følelse av deltakelse i et fellesskap som igjen bidrar til en positiv selvfølelse. De ansatte 

legger til rette for at alle barn skal oppleve mestring i samspill med andre. Vi gir barna 

mulighet til å utvikle kunnskap og ferdigheter, slik at de får gode erfaringer med å handle 

omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. 

De ansatte skaper gode og varierte språkmiljøer ved å være bevisste på språkets verdi i de 

ulike hverdagssituasjonene som stellesituasjon, måltid, garderobe, samlingsstund, grupper 

og tur. Vi gjør bevisste valg for å skape gode fysiske læringsmiljøer både inne og ute som 

påvirker leken, aktivitetene og barnas språkutvikling. Med naturen som bakteppe har vi 

magiske samlingsstunder i skogen, hvor både eventyr, sanger og fortellinger er en del av et 

godt språkstimulerende miljø. 

 

  

En gruppe ser på en bestemmelses-duk for å finne ut hvilke trær bladene stammer fra. Vi 

jobber aktivt med å skape små forskerfrø. 

 
 

 

https://www.forskerfrø.no/
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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.  

De voksenstyrte aktivitetene i barnehagen er målrettede og godt planlagte. Likevel er det 

alltid rom for barnas innspill og initiativ. Vi bruker naturen som inspirasjon, og legger til rette 

for at barna selv kan følge sine interesser og sin utforskerlyst.  
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I leken øver barna seg på «det virkelige liv». De leker i stor grad det de opplever i hverdagen 

sin. Her bearbeides opplevelser, og de får mulighet til å prøve ut nye ting. På mange måter 

kan man si at her trener barna på å være en del av et demokrati. Sosiale ferdigheter utvikles, 

og barna får erfaring med hvilken innvirkning de har på "samfunnet" rundt seg. Vi ser at 

denne frie leken ofte er gjentakende med noen få nyanseforskjeller. Dette skaper trygghet og 

forutsigbarhet, samtidig som de små nyansene er med på å skape utvikling i leken. Aktive 

voksne som har kunnskap om lek, er avgjørende for å sikre barna et godt lekemiljø.  

Et område vi har stort fokus på som naturbarnehage er risikofylt lek.  

«Risikofylt lek er fysisk lek som er utfordrende og spennende, og som innebærer risiko for at 

barnet kan skade seg hvis noe går galt» (Sandseter, 2007) 

Denne typen lek kan være: å balansere i høyden, klatre i trær/skrenter, aking, spikke, hugge 

med øks, lek i områder med bål, vann og høyder, kamp og brytelek o.l. Det er lett å 

argumentere for fordelene ved risikofylt lek når det gjelder motorisk utvikling:  

• Den er av fysisk art og både krever og tester motorisk kontroll.  

• Den styrker kondisjon, muskler og skjelett, og finmotorikken blir øvet via øye- 

håndkoordinasjon.  

• Barna får også øvelse i beregning av størrelse, avstand, fart og overflate.  

Å gi barna gode mestringsopplevelser er viktig for utvikling av selvbildet og selvtilliten. Den 

risikofylte leken gir gode forutsetninger. Mestring skaper mer mestring. Det vil si at barnet 

søker nye utfordringer ettersom de overkommer andre. På denne måten får barna stadig 

erfaring med å vurdere risiko i trygge omgivelser. Erfaring med risikofylt lek i tidlig alder 

utvikler robusthet, strategier for mestring og håndtering av eventuelle nederlag. Det er også 

belegg for å hevde at erfaring med denne type lek gjør at barn gradvis utvikler sikrere og 

tryggere vurderinger og mestringsstrategier i opptil svært utfordrende situasjoner. 

De sosiale fordelene er kanskje ikke så innlysende, men barn samarbeider ofte i disse 

situasjonene og leker i fellesskap. I kamp- og bryteregler får de øvelse i aggresjonskontroll 

og regulering av følelser. Leken kan virke voldsom, men målet for barna er aldri å skade 

noen. Det finnes uskrevne regler for hva som er greit og hva som ikke er greit. Barn som går 

over grensa vil risikere å miste status, og vil kanskje ikke få bli med neste gang. 

Av personalet kreves kunnskap om barns lek, og om betydningen av den voksnes rolle som 

deltaker, støttespiller og veileder. Hvert enkelt barn skal bli sett, og få mulighet til å mestre 

leken ut i fra sine forutsetninger.  

I tillegg til førstehjelpskurs hos personalet holder vi også «minikurs» sammen med barna og 

går igjennom gode løsninger på ulike hendelser som kan oppstå i en naturbarnehage som 

tar risikofylt lek på alvor. 
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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 
 

HJERTEPROGRAMMET 

Vi skal skape en sosial arena for lek og læring som setter gode spor hos barn. Et av våre 

sentrale arbeidsområder er å formidle grunnleggende verdier og holdninger. Dette arbeider vi 

aktivt med hver dag, og «hjerteprogrammet» er en del av det. Vi skal danne hele mennesker, 

og utvikle barnets evne til å se seg selv som medlem av et større demokratisk fellesskap. 

Det i seg selv innebærer en individuell reise der det gis rom for personlig utvikling, egenart 

og mestring. 

Barna vil gjennom hjerteprogrammet og hjertesamlinger bli kjent med Hjertrud som er en av 

våre mange «læringsvenner».  

Vi vil også gjøre oss kjent med læringsvennene Leke-Liv, Beveg-Else, Rime-Rolf, Telle-Tariq 

og Farge-Paletta. 

 

 

 

 

 

https://laringsverkstedet.no/om-oss/lek-og-læring#exampleAccordion1
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NATURKONSEPT Trykk her for mer informasjon 

Vi starter implementeringen av Læringsverkstedets naturpedagogiske konsept. Gjennom 

naturkonseptets 4 hovedelementer skal barnehagen gi barn og voksne gode leke- og 

læringsarenaer. Barnehagen skal gjennom året følge de 4 årstider og hver årstid avsluttes 

med en form for markering. «Ute-Mons» vil være den læringsvennen Limi Naturbarnehage 

kommer til å bli mest kjent med i denne perioden. 

De 4 konsept-elementene 

LEKENDE OG 

UNDRENDE 

VOKSNE 

NATURESTETIKK NATUR SOM 

LÆRINGSARENA 

NATURGLEDE 

Personalet skal 

undre seg sammen 

med barna og gi de 

rom for å reflektere 

over 

problemstillinger og 

delta i samtaler 

rundt erfaringer og 

opplevelser.  

Personalet skal 

hjelpe barna til å 

sette ord på det de 

ser og opplever ute i 

naturen slik at de 

selv vil være i stand 

til å se det unike og 

vakre (naturens 

egenverdi). 

Personalet skal gi 

barna en 

begynnende 

forståelse for 

naturens skiftende 

årstider. 

Personalet skal 

bidra til å skape 

holdninger og 

verdier rundt 

naturvern og 

bærekraftig utvikling, 

på en måte som gjør 

at barna blir glade i 

naturen, og selv 

ønsker å bevare og 

ta vare på den. 

Personalet skal 

være engasjerte, 

tilstedeværende og 

støttende i barns lek, 

ut i fra barnas 

forutsetninger og 

behov. 

Personalet har fokus 

på å skape miljøer 

inne og ute som er 

gode å være i, og 

som gjenspeiler 

naturen. 

Personalet skal 

synliggjøre 

naturfenomener, og 

reflektere med barna 

rundt 

sammenhenger i 

naturen. 

Personalet skal 

sammen med barna 

benytte naturens 

ressurser inn i «et 

godt måltid». 

 

INNOVATIV IKT 

Barnehagen fortsetter å bruke IKT som verktøy inn i vårt arbeid. Barnehagen har en egen 

IKT-pilot som har ansvaret for å velge gode digitale verktøy slik at digitale ferdigheter blir 

grunnleggende hos den enkelte. Her er noen grunntanker.  

  

  

Avdelingene har egne iPad’er 

som barna kan utforske med 

https://laringsverkstedet.no/konseptbarnehager/natur
https://laringsverkstedet.no/om-oss/lek-og-læring/mat
https://laringsverkstedet.no/om-oss/lek-og-læring/mat
https://www.matematikksenteret.no/barnehage/tema-i-barnehagen/bruk-av-digitale-verktøy-i-barnehagen
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Nyttig å vite 
 

Åpningstid 

Kl. 0630 – 1700 

I juli er barnehagens åpningstid kl. 0700 – 1630. Ved juleferie og påskeferie vil det etter en 

behovsundersøkelse kunne bli samme åpningstid som i juli. 

Fravær 

Gi avdelingen beskjed innen kl. 0900 dersom barnet ikke kommer i barnehagen. 

Måltid 

Vi serverer 2 måltider i barnehagen; lunsj og ettermiddagsmat. Skal det spises frokost i 

barnehagen må denne medbringes og spises før kl. 0830. I løpet av uka har vi minimum 2 

varme måltider. Måltidene tilberedes både inne og ute på tur.  

Syke barn 

Vi kontakter foreldre umiddelbart dersom barnet blir sykt i barnehagen. Syke barn skal 

holdes hjemme. Barn som har hatt feber skal ha en feberfri dag før de kan komme tilbake. 

Om barnet er i for dårlig form til å være ute, må barnet holdes hjemme. Dersom barnet har 

smittsomme barnesykdommer vil vi at dere informerer oss. Diarè og oppkast er svært 

smittsomt og barn som har dette SKAL holdes hjemme i 48 timer etter symptomer. 

Klær og utstyr 

Husk å merke alt av klær og utstyr. I en naturbarnehage stilles det ekstra krav til dere 

foreldre i forhold til klær og utstyr. Viser til veileder for klær og utstyr som ligger på Mykid. 

Spør personalet hvis dere lurer på noe.  

Endring av kontaktinfo 

Dette kan dere gjøre selv på Mykid, men det er viktig at dere gir beskjed om dette til 

personalet. 

 

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  

• I barnehagen vår skal barnets «stemme» bli hørt. De ansatte tolker barns ulike 

uttrykk og enkeltbarns innspill i de daglige aktivitetene for å dyrke frem medvirkning.  

Vi følger dette opp gjennom demokratiske avgjørelser der det er naturlig i forhold til 

barns alder og utvikling. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barns-medvirkning/
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• Gjennom å være gode rollemodeller og ha en anerkjennende holdning, bidrar vi til at 

barn utvikler forståelse for at alle mennesker er likeverdige og får like muligheter ut i 

fra alder og modenhet. 

• Personalet følger Læringsverkstedets handlingsplan mot mobbing. 

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. Vi oppfordrer foreldre til å være med på den nasjonale 

spørreundersøkelsen som gir barnehagen en god indikasjon på hva vi kan jobbe med for å 

bli enda bedre i vårt samarbeid.  

 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
• Barnehagen avholder foreldremøter og ulike foreldresamtaler der de foresatte har 

mulighet til å medvirke til barnets beste. Her vil dialog og refleksjon over det 

pedagogiske tilbudet være en viktig del av samarbeidet. 

• De ansatte møter alle barn og voksne i hente-/bringesituasjonen. Dette for å skape 

trygghet og sikre en god dialog mellom hjem og barnehage. 

• De ansatte i samarbeid med Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) arrangerer ulike 

sosiale arrangementer for å skape tilhørighet og samhold til barnehagen vår. 

• For å forsterke kommunikasjon mellom barnehage og hjem brukes Mykid daglig, og 

det forventes også det samme av barnas foresatte.  

• Barnehagen jobber for å ha et aktivt Samarbeidsutvalg(SU)  

 

 

 

  

https://laringsverkstedet.no/assets/site/uploads/icons/Handlingsplan-mot-mobbing_2017.pdf
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen-i-barnehage/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen-i-barnehage/
http://www.fubhg.no/foreldreraad-og-arbeidsutvalg-fau.192588.no.html
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html
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Overganger  
En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Det å begynne i barnehagen skal 

oppleves som en god start, både i forhold utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenning, 

trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle overganger i løpet av 

barnehagetiden. 

Ny i barnehagen 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og 

god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid, slik at barnet får 

tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.  

• Barnehagen skal ta hensyn til individuelle behov hos barna og tilpasse tilvenningen 

deretter. 

• Personalet skal vise omsorg ved bl.a. å være varme og rause. 

• Barnehagen inviterer til foreldremøte for nye foreldre i juni. 

  

Fra en avdeling til neste avdeling (liten til stor) 

• Personalet legger til rette for at barn og foreldre får tid til å bli kjent med ny avdeling for å 

skape trygghet og forutsigbarhet. 

 

Fra barnehage til skole  

For våre «Maurbarn» (skolestartere) har vi en intensjon om å gjøre det siste året i 

barnehagen litt spesielt. De skal oppleve det siste året i barnehagen som spennende, 

utfordrende og en tid hvor iveren etter å erobre nye kunnskaper skyter fart (Veilederen fra 

eldst til yngst, 2009).  

Skoleeier og barnehagen har en lovfestet plikt til å samarbeide om barnas overgang til 

skolen, slik at den blir trygg og god for både barn og foreldre. Overgangen skal oppleves 

som forutsigbar slik at en vet hva som forventes ved skolestart.  

• Vi samarbeider med de skolene/SFO som barna skal starte på i form av besøk og 

utveksling av nødvendig informasjon etter samtykke. 

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. 

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. 

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

https://www.skien.kommune.no/globalassets/oppvekst/skole/skolestart/fra-barnehagen-til-skolen.pdf
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• De ansatte jobber med pedagogisk dokumentasjon ved blant annet å vise innholdet i 

barnas hverdag gjennom presentasjon av barnas egne produkter, bilder og tekst. Dette 

gjøres på TV-skjermer, inne på avdeling i form av ulike produksjoner, forestillinger ved 

arrangement, på tavler rundt i skogen vår og på faste vegger ute i barnehagen. 

• Dokumentasjon benyttes som grunnlag for refleksjon og veiledning i personalgruppen, 

samt for å få en tilbakemelding fra foreldrene på det pedagogiske tilbudet som gis. 

• Gjennom avdelingenes månedsbrev vurderer og planlegger vi arbeidet vårt. På denne 

måten er hele personalet deltagende, og innhold og arbeidsmåter blir synliggjort for dere 

foresatte. 

 

 

 

Hver avdeling har egne dokumentasjonsvegger både inne og ute. Dette for å dokumentere 

noe av vårt arbeid og de ulike prosesser som barna blir kjent med. Vi har også egne sider 

både på facebook og hjemmesider samt bildeskjermer inne på avdeling hvor bilder ele tiden 

vil vise my av innholdet vårt. 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/
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Fra rammeplanens innhold og syv fagområder til 

Læringsverkstedets fem fagtema 
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 

utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra 

rammeplanens syv fagområder.  

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. 

Læringsverkstedet har valgt å fortolke og sette rammeplanens syv fagområder sammen til 

fem fagtemaer. Det bidrar til god organisering og progresjon i vårt pedagogiske arbeid. Hvert 

fagtema har et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt arbeid.  

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

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

fagtema. 

 

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for 

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

Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker 

rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i 

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

samt temaet bærekraftig utvikling.  

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og   

inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 

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

del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter 

 

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

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

Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk på 

en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse.      

          

Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, 

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

barnehagens pedagogiske arbeid med våre andre fagtema. 

 

   

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

 

 

https://laringsverkstedet.no/om-oss/lek-og-læring
https://laringsverkstedet.no/om-oss/lek-og-læring
https://laringsverkstedet.no/om-oss/lek-og-læring
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Barnehagens arbeid med fagområdene   
 

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Språk 

• Sette ord på 

gjenstander, 

opplevelser og 

følelser 

• Samtale i forkant 

og etterkant av 

aktiviteter 

• IKT - filme og ta 

bilder med kamera 

og iPad sammen 

med barna 

• Stimulere 

fortellergleden 

• Refleksjon i forkant 

og etterkant av 

aktiviteter og 

opplevelser 

• IKT - barna tar egne 

bilder og filmer med 

kamera og iPad 

• Gjenfortelle og skape 

tekst 

• IKT – barna er med på 

å dokumentere turer 

og aktiviteter ved bruk 

av kamera og iPad 

Natur 

• Oppleve 

årstidenens 

endringer 

• Finne småkryp 

• Se etter sportegn 

fra skogens dyr 

• Utforske 

naturvitenskapelige 

fenomener 

• Håndhygiene og 

dotrening 

 

• Kunnskap om 

årstidene 

• Finne småkryp og 

benevne dem 

• Studere sportegn 

• Avfallsortering 

• Bli kjent med 

naturvitenskapelige 

fenomener 

• Av og påkledning 

• Studere årstidene 

• Kunnskap om 

småkryp 

• Gjennkjenne sportegn 

• Gjenbruk, natur og 

miljøvern 

• Kjenne til 

naturvitenskapelige 

fenomener 

• Utvikle gode vaner for 

hygiene og et variert 

kosthold 

• Kunnskap om 

nærmiljøets 

turstier/områder og 

historien bak disse 

Hjerte       

• Hvem er jeg? 

• Mine følelser 

• Jeg vil! 

• Hjerte for andre 

• Jeg kan stoppe 

opp og tenke meg 

om 

• Vennskap  

• Glede og humor 

• Hvem er jeg og 

familien min? 

• Hjertevennsangen  

• Dramatisere 

fortellinger i 

hjerteprogrammet 

• «Stoppsangen» fra 

basispakken¨ 

• Trekke ukas 

Hjertebarn med 

tilhørende roserunde 

• Hvem er jeg, familien 

og slekten min? 

• Lage selvportrett 

• Rollespill med aktuelle 

historier som har 

foregått i gruppa 

• Stole-på-hverandre-

leker 

• Trekke ukas 

Hjertebarn med 

tilhørende roserunde 
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Matte 

• Telleregler og 

eventyr med tall 

opp til 10 

• Plassering og 

sortering 

• Puslespill 

• Erfaring med ulike 

matematiske 

aktiviteter 

• Sortere ulike 

naturmateriale i 

størrelse, form, farge 

og antall 

• Brettspill og puslespill 

• Kjenne til matematiske 

begreper 

• Bruke naturen som 

læringsarena for 

matematisk læring 

• Mer avanserte 

brettspill, kort og 

puslespill 

Kreativitet 

• Utforske ulike 

materiell med vekt 

på naturmaterialer 

• Uttrykke seg gjennom 

ulike materiell med 

vekt på 

naturmaterialer 

• Skape og uttrykke seg 

kunstnerisk med 

hovedvekt på 

naturmaterialer 

 

Lek og 

bevegelse 

• Motorisk utfoldelse 

i barnehagens 

uteområde og i 

starten av 

Limiløypa 

• Korte turer 

• Grunnleggende 

motoriske 

ferdigheter 

• Oppleve variert 

motorisk lek, dans 

og 

bevegelsesglede, 

ute og inne 

• Begynnende 

rollelek 

• Motorisk utfoldelse 

med 

bevegelsesforsterkere 

i skogen 

• Korte og lengre turer 

• Kroppskontroll og 

mestring 

• Være mer selvstendig 

i lek og bringe nye 

elementer inn i leken 

• Leve seg inn i rollelek 

og være i lek over tid 

 

• Lengre turer 

• Utholdenhet/aktivitet 

med høyere intensitet, 

pulsøkning og 

mestring 

• Selvstendighetstrening 

• Lære sin egen kropp å 

kjenne og bli kjent 

med egne behov 

• Oppsøke barn på en 

positiv måte 

• Leve seg inn i rollelek, 

glemme tid og sted 

 

 

Et godt måltid Trykk her for mer informasjon 

 
 

 

 

 

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, 

https://laringsverkstedet.no/om-oss/lek-og-læring/mat
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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. 

 

Dette første halvåret vil vi gjøre kjøkkenet vårt mer tilrettelagt for barnas deltakelse i 

tilberedning av mat. Januar 2019 skal vi stå for all matlaging selv og vil da ha faste 

barnegrupper som vil delta i matlagingen sammen med flinke voksne. 

 

 

 

 

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 

• Veilederen «foreldresamarbeid» 

• Veilederen «klær og utstyr» 

• Veilederen «overgang» 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://laringsverkstedet.no/om-oss/verdiplattform
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• Veilederen «sykdom og smittevern» 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/barnehager/veileder/f-4248-fra-eldst-til-yngst.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/kriser-og-sorg-i-barnehagen/Handtering-av-kriser-og-sorg-i-barnehagen/
https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/veiledere/sprakveileder/udir_sprakveilederdigital.pdf
https://www.udir.no/trivselsveileder/
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/

