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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. 

 Varierte opplevelser som skaper minner for livet 

 

Barnehagen vår 
Limi naturbarnehage ble etablert i 2010 og er en stor og flott naturbarnehage som 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 20 plasser hver.  

I 2.etg. ligger 3-6 årsavdelingene Edderkoppen og Sommerfuglen med henholdsvis 30 og 28 

plasser hver. Vi har fotballplass, snekkerbod, flotte planteområder, grillhytter og unike 

skogområder med bålplasser og tauleker.  

-Hver dag har vi en utegruppe fra stor avdeling på tur i grillhytta vår på Indianerleiren.  Les 

mer om dette under overskriften Naturkonseptet.  

 

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 24 årsverk 

fordelt på 5 menn og 21 kvinner. Vi ønsker å bidra til utviklingen av gode banehagefolk. I år 

har vi ny lærling i B/U-arbeiderfaget og vi vil få inn studenter fra barnehagelærerlinja ved 

Universitetet i SørØst-Norge.  

I tillegg vil vi ha ressurs på kjøkkenet 3 dager i uka 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. 
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Barnehagen låner skogområder av 2 flotte grunneiere. Her har vi satt opp grillhytte, toalett, 

gapahuk og lavvo. Vi har også laget lekeapparater i tauverk og etablert ildsteder som vi kan 

bruke hele året.  

 

 

Turområdene våre er:  

 

Indianerleiren: Her fikk vi i vår satt opp en stor grillhytte og toalett med solcellestrøm som 

skal brukes til Utegruppa vår. Vi har også totempæl, ildsted og lekeapparater i tauverk. Her 

skal barna få være med å etablere et sted hvor vi kan være ute sammen hele dagen. 

 

Steinars plass: Her har vi satt opp en stor gapahuk og en taulekeplass med mange 

forskjellige elementer i vanskelighetsgrader tilpasset alle aldersgrupper. Bak gapahuken har 

vi en spennende steinrøys. Her klatrer og leker vi. I tillegg er det knyttet stor spenning til 

dette området. Her bor nemlig Limitrollet. Han hjelper oss å bevare skogen. Han rydder og 

tørker støv, og noen ganger ber han barna om hjelp til å plukke søppel. Han er veldig snill 

selv om han ser litt skummel ut. Barna blir godt kjent med han gjennom både brev og 

videohilsener i løpet av barnehageåret.  

 

Ugleredet: Dette området ligger kun 50m fra barnehagen og er forbeholdt de minste i 

barnehagen. Ved å ha et område i så nær tilknytning til skogen kan vi være aktive i skogen 

med små barn. Her har vi eget bålsted i tillegg til en lekeplass som er satt opp i forbindelse 

med utbygging av nytt boligområde. Vi har også planer om en gapahuk her. 

 

Barnehagen har en lavvo som vi setter opp der vi ønsker det i løpet av året. Vi har også 

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: 

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» 

https://laringsverkstedet.no/
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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. Ifølge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag 

formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Disse er: 

• Demokrati 

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får 
anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn i vår barnehage skal få oppleve 
demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av 
kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. Barna er med på å bestemme hvor 
turene våre skal gå og får også bidra med innhold. Vi følger opp barnegruppas interesser 
og bygger videre på disse i vår planlegging av pedagogisk innhold.  
 

• Mangfold og gjensidig respekt 
Barna i vår barnehage skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve 
på. Samtidig skal vi gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Alle skal føle 
seg sett og anerkjent for den de er. Vi synliggjør variasjoner i verdier, religion og livssyn 
og markerer blant annet Samefolkets dag med en egen uke hvor vi lærer om Norges 
urbefolkning.  
 

• Likestilling og likeverd 
Barnehagen motvirker alle former for diskriminering og fremmer nestekjærlighet. 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.  
 

• Bærekraftig utvikling 
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal legge 
grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Vi skal gi 
barna gode naturopplevelse og gjøre de kjent med naturens mangfold. På denne måten 
skal barna få oppleve tilhørighet til naturen.  
 

• Livsmestring og helse 
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Personalet vårt er varme mennesker med hjerte for 
hvert enkelt barn. Oppdager vi krenkelser eller mobbing, håndterer vi, stopper og følger 



 

 

 

7 

opp dette. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med 
egne og andres følelser. Som naturbarnehage gir vi varierte motoriske muligheter hver 
eneste dag og ved å følge Et godt måltid, gir vi barn i vekst næringstett og variert, sunn 
mat.  

 

 

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 
 

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 sammen med aktive voksne.  

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 

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 
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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. 

 

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.  
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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.  

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. Aktive voksne 

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

Et tema 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:  

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

• Leken 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 bryteleker 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. 

Personalet vårt har 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 ifra sine forutsetninger.  



 

 

 

10 

 

 

Læringsverkstedets satsningsområde 
Relasjonskompetanse: 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 inkluderende leke- og læringsmiljø. 

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns 

trygghet og utvikling. 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. 
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Barnehagens satsingsområde 2019- 2020 
 

LEKESONER OG LÆRINGSVENNER 

Læringsverkstedet jobber aktivt ut i sine barnehager med å skape gode lekemiljøer. Vi 

ønsker å skape arenaer der både lek og læring er gøy. Et stimulerende leke- og læringsmiljø 

har innvirkning på barns lek og vi har derfor et ekstra fokus på dette. Disse miljøene skal 

være inspirerende og fremme alle typer lek og aktivitet. Hver avdeling skal være tilpasset 

barnegruppens alder og være rikelig utstyrt med leker og materiell. Vi har minimum 5 

lekesoner på hver avdeling hvor lekevennene er representert. Vi har allerede begynt arbeidet 

med å lage disse lekesonene, men vil fortsette arbeidet neste barnehageår.  

Læringsverkstedets 7 læringsvenner er til stede i barnehagens pedagogiske arbeid. Ved å 

bruke dem på denne måten har barna noe konkret å knytte temaene til, dette skaper 

forventing og barna husker lettere hva de har gjort. Hver læringsvenn er knyttet opp mot sitt 

fagtema og har ulike kjennetegn og ting de liker å gjøre. Barna skal bli godt kjent med dem 

og skal lære deres særtrekk å kjenne. Dette gjør vi ved å bruke dem aktivt på tur og i 

gruppetimer, i tillegg til at de har sine lekesoner de hører til.  

Læringsvennene våre er: 

- Leke-Liv 

- Hjertrud 

- Telle- Tariq 

- Ute-Mons 

- Farge-Paletta 

- Beveg-Else og 

- Rime-Rolf 

 Telle-Tariq hjelper barna med å telle kongler. 

 

NATURKONSEPTET Trykk her for mer informasjon 

Limi naturbarnehage har alltid hatt fokus på natur og friluftsliv. Når vi nå kaller oss for en 

naturbarnehage, ønsker vi å tilby barna «noe mer». Med de fire årstider som innfallsvinkel  

ønsker vi å gjøre barna deres kjent med planter, dyr og landskap, årstidenes skifte og 

naturens ressurser, samt friluftsliv og glede over å ferdes ute i naturen. Hovedmålet vårt for 

alle turer er å gi gode naturopplevelser, sammen med andre, som bidrar til å skape glede og 

https://laringsverkstedet.no/konseptbarnehager/natur


 

 

 

12 

lyst til å ferdes ute i naturen. Vi ønsker at barna skal føle nærhet til naturen og at vi skal ha 

det trygt, godt og spennende sammen, hver dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høst  

Vi høster og benytter oss av naturens ressurser. Barna skal få 

begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. De skal lære 

seg at vi kun tar det vi trenger og at vi er gjester i naturen. Vi 

høster også av egne dyrkede grønnsaker og er på tur i hager 

hvor vi får plukke epler o.l. Det vi høster bruker vi sammen med 

barna i matlaging for å bidra til å skape sammenheng. 

Vi går på tur og opplever høstens endringer i farger, temperatur 

og vær. Vi plukker kongler, blader m.m som vi bruker i 

formingsaktiviteter sammen med barna.  

Høsten blir avsluttet med en høstfest som vi planlegger sammen 

med barna.  

Vinter 

Vinteren gir oss snø, is og frost. Vi følger med på været og 

tilpasser turer og utelek til det været gir oss. Med snø kommer 

ski, akeføre og konstruksjonslek. Har vi frost kan vi leke med is 

og fryse is-skulpturer.  

Vi står på skøyter og pilker på Limitjenn og gjør oss kjent med 

hvordan skogen vår ser ut om vinteren. Hvor har det blitt av alle 

insektene? Og hva gjør dyrene når det er kaldt? Vi ser etter spor 

og sportegn. Barna lærer seg hvordan man holder varmen ute 

når det er kaldt og blir også kjent med Limitrollet som bor på 

Steinars plass. Julehøytiden blir markert i barnehagen og vi 

tenner lys i mørketiden på Luciadagen og inviterer dere foreldre.  

Temaets markering blir Trollfest i forbindelse med fastelavn.  

 

 

 

 

 

 

Vår 

Med våren begynner sola å varme igjen. Det spirer og gror ute i 

naturen. Vi ser etter vårtegn og planter og sår sammen med barna. 

Vi har egen kjøkkenhage og barna får være med på hele 

prosessen «fra jord til bord». Vi besøker «Tuftegården» etter 

lamming og barna får undre seg over prosesser og naturens 

mangfold. Når snøen forsvinner dukker det også opp søppel og 

annet «rask» ute i naturen og rundt barnehagen. Vi lærer barna å 

ta vare på naturen og dyrene som bor der. Søppel forurenser og 

kan skade dyr. Vi ønsker å lære barna om naturvern.  

Barnehagenes 17.mai feires hos oss fre 15.5 og kombineres med 

sommerfest. Dette markerer avslutningen på denne årstiden.  
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NYTT OMRÅDET TIL DE STØRSTE BARNA 
 

Nytt av året er at vi har bygd en grillhytte på Indianerleiren. Her vil alle 4 og 5 åringene få 

sine faste turdager hvor de vil være ute fra kl.9-15 gjennom hele året. Maurgruppa, som er 

skolestarterne våre, vil i tillegg få en ekstra dag her nede. Barna vil, sammen med de 

voksne, bygge opp dette området til å bli et sted man kan trives ute hele dagen. Det vil bli 

satt opp eget toalettbygg og vi har noe strøm i form av solceller. Barna på «utegruppa» må 

pakke egen sekk og vil lære seg å ta høyde for vær og temperatur. Hva trenger vi for å være 

ute hele dagen? Vi må frakte ned ved, mat og vann, og barna vil være delaktige i hele 

prosessen.  

             

 

Sommer 

Sommeren byr på utelek og varierte opplevelser. Vi koser oss 

med varmen fra sola og leker med sand, vann og andre 

naturmaterialer. Maurgruppa (skolestarterne) har Villmarks-uke 

og avslutter med overnatting i barnehagen for å markere slutten 

på mange år i barnehagen. Vi følger livet i skogen tett. Både 

fugler, dyr og insekter. De største barna på småbarnsavdelingene 

gjør seg klare til å begynne på stor avdeling, og er med på 

grupper og turer av og til for å gjøre seg kjent. Når 

sommerbarnehagen er her, blander vi store og små og har fine 

opplevelser sammen.  

God sommer! 
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Nyttig å vite 
 

Åpningstid 
Kl. 0630 – 1700 

I juli og i Juleferien (uke 52) er barnehagens 

åpningstid kl. 0700 – 1630. I forbindelse med 

påskeferien vil det etter en behovsundersøkelse også 

kunne bli redusert åpningstid. 

Fravær 
Gi avdelingen beskjed innen kl. 0900 dersom barnet 

ikke kommer i barnehagen. Bruk Mykid 

 
 

 

 

 

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. 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. Tillatelsesskjema må dere endre via personalet. Førstegangs tillatelser må dere 

gi gjennom et eget skjema, som dere vil få utlevert ved oppstart. 
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Personalet vårt 
Styrer: Johnny Stanislaw Tiochta 

 

Avdeling 

 

 

Pedagogisk 

leder 

 

Barnehage-

lærer 

 

Barne- og 

ungd.arbeider 

 

Assistent 

Humla 

0-3 år 

 

 

 

Heidi Karlsen Mari Bratli 

Susanne K. 

Holtan 

Jorun Bringa 

  

Negin Ghadirfar 

Emilie Five 

Simon Balchen 

Kamilla Holtsdalen 

Marihøna 

0-3 år 

 

Monika Nyby 

Zimmermann 

Lene Stokke og 

Einar Odden 

 

 

Methinee Nesset, 

Eileen Tveitan 

Kittilsen   

Lena Gudem 

Høiseth 

Simon Balchen  

Sommerfuglen 

3-6 år 

 

Christine 

Ødegaard 

Sivertsen 

Tanja Josefine 

Wigelius 

Børre 

Pedersen 

og  

Eirin Therese 

Høgberg 

Anna Alvåg 

Sofie Andersen 

Kamilla Holtsdalen 

Edderkoppen 

3-6 år 

 

 

 

Merethe 

Haukstad  

 

Monica Hansen 

Camilla 

Larsen 

Thingelstad,  

Samuel 

Isaksen 

Anne 

Elisabeth Eide 

Thea Oterkiil 

(lærling) 

Sofie Andersen 
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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  

• 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. 

• 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 

ifra alder og modenhet. 

• Læringsverkstedet har utarbeidet en sentral handlingsplan mot mobbing som hele 

personalet har satt seg godt inn i og følger. Vi vet hvordan vi skal forebygge og 

forhindre mobbing i barnegruppene. Skulle mobbing allikevel forekomme har vi gode 

planer for hvordan dette skal håndteres. Vi vil involverer foreldrene i dette arbeidet og 

vi informerer om handlingsplanen på høstens foreldremøter. 

 

Mobbing av barn i barnehage er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker 

barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet. (Lund 

2015).  

Barn leker fordi det er morsomt, men de leker også fordi de ønsker å være en deltagende 

part av fellesskapet. De ønsker å høre til! (Hansen 2011). Den uformelle sosiale orden i 

barnegruppene, kan skape stor usikkerhet blant barna. Får jeg være med eller ikke? Når 

angsten for å ikke få være med aktiveres hos et barn, kan det skape uro og utrygghet både i 

barnet og i gruppen. Om et barn kjenner på angsten for selv å bli utestengt, kan de bevisst 

utestenge andre barn for å sikre sin plass i gruppen. Behovet for å høre til et fellesskap og 

angsten for å miste tilhørigheten, utgjør to sentrale aspekter og forklarer hvordan mobbing 

blant små barn kan oppstå. 
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Samarbeid mellom barnehage og foreldre  
 

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

foreldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.  

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

gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at 

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

læringsmiljø for barnegruppen. 

 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
• Barnehagen 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. 

• Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) i samarbeid med ansatte, arrangerer sommerfest. 

Dette kommer i tillegg til andre arrangement som er i regi av barnehagen. 

• For å sikre god informasjon mellom barnehage og hjem bruker personalet Mykid 

daglig, og det forventes også det samme av dere foresatte.  

• Barnehagen ønsker å ha et aktivt Samarbeidsutvalg(SU) som kan jobbe sammen 

med barnehagen i viktige saker. 

 

Årshjul for barnehageåret 2019/2020 
 

Måned  Viktige datoer 

 

August 

15.8 - 16.8 Planleggingsdager 

 

 

September 

Foreldremøte 

 

Oktober 

Uke 41: Skolens høstferie (frist for å registrere er 25.9) 

16. og 17.Høstfest (to avdelinger pr.dag) 

 

November 

 

 13.12 Lucia 

 

http://www.fubhg.no/foreldreraad-og-arbeidsutvalg-fau.192588.no.html
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html
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Desember 19.12 Nissefest for barna 

Romjul, redusert åpningstid og bindende påmelding 

 

Januar 

2.1 Planleggingsdag 

 

Februar 

Samefolkets dag markeres i uke 6 

Trollfest 

Uke 8: Skolens vinterferie (frist for å registrere er 7.2) 

 

Mars 

 

 

April 

Påskeferie, redusert åpningstid og bindende påmelding 

 

Mai 

6.5 Planleggingsdag (felles for Telemark og Vestfold) 

15.5 Barnehagens 17.mai og sommerfest 

 

Juni 

Foreldremøte for nye foreldre 

 

Juli 

Sommerbarnehage: 

Læringsverkstedets vedtekter punkt 5. Ferie: 

Barnehagen holdes åpen hele året. Imidlertid forutsettes det at 

alle barn har ferie sammen med sine foresatte. Alle barn skal 

ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret (01.08-31.07). Tre av 

ukene må tas sammenhengende, fortrinnsvis i juli. Foreldrene 

skal, så snart som mulig i april, gi melding om når barna skal 

ha sommerferie, og senest innen 25. april. På bakgrunn av 

denne informasjonen utarbeider styrer ferieliste for personalet 

og plan for sommerdrift av barnehagen. 

 

I tillegg har vi en planleggingsdag som ikke er satt enda. Dato kommer senere.  

Overganger  
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. 
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Det å begynne i barnehage er nytt, spennende og kanskje til og med litt skummelt for både 

barn og foreldre. Det er viktig at den første tiden handler om å bli trygg, både på seg selv, de 

andre barna og voksne. Trygghet legger grunnlaget for all læring. Den første tiden i 

barnehagen vil vi derfor konsentrere oss om å gi barna den omsorgen de trenger, la barna bli 

kjent med rutinene på avdelingen og bli trygge på omgivelsene – ute og inne. Vårt mål er å få 

trygge barn som trives i barnehagen. 

• 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 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. 

Når barnegruppene for neste barnehageår er satt, begynner vi arbeidet med å gjøre barna 

kjent med den avdelingen de skal begynne på etter sommeren. Vi legger til rette for at barna, 

sammen med personale de kjenner fra egen avdeling, får bli med sin nye avdeling på turer 

og gruppetimer. Vi besøker avdelingene og er også sammen i utetiden når vi har sjansen. 

Personalet fra stor avdeling har fokus på å ta kontakt med barna når de møter de. På denne 

måten erfarer vi at barna er godt kjent med sine nye avdelinger når høsten kommer.  

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 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)  

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. 

I løpet av det siste året i barnehagen blir Maurbarna også bedre kjent med hverandre på 

tvers av avdelingene. De knytter sterkere bånd med de andre barna som skal begynne på 

samme skole. 

Vi er på flere turer i både naturen og i nærmiljøet sammen, og målet med disse turene er å gi 

barna en rikere erfaringsbank før skolestart. Vi er en trafikksikker barnehage og bruker mye 

tid på trafikkregler og -sikkerhet på slike turer. Trafikkopplæringen har blitt en del av 

rammeplanen for barnehagens innhold hvor det blir lagt vekt på det at barna skal lære seg å 

ferdes trygt i nærmiljøet. På turene våre lærer barna seg å kjenne igjen skilt og hvilken 

betydning de har, og de gjør seg erfaringer med og øker forståelsen for hva som er trygt og 

hva som er farlig i trafikken. Flere barn kommer til å ha en trafikkert skolevei, og slik vil barna 

være bedre rustet til å kunne mestre de utfordringer de møter på veien. 

Generelt øver vi på selvstendighet med tanke på bekledning, det å ta vare det som er sitt, ta 

imot beskjeder og det å driste seg til å være en del av og bidra i et fellesskap. 
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Barna er innom aktiviteter som er med på å styrke den grunnleggende matematiske 

forståelsen, de lærer seg rim og regler, leker med språk og språklyder, de får en bredere 

begrepsforståelse og de lærer seg å gjenkjenne og skrive sitt eget navn. 

Barna deltar på en rekke arrangementer og aktiviteter som er forbeholdt skolestarterne; 

Fiskesprell (Matfestival), svømmeskole, Frukt og fotball (fotballcup) og NAF minibane. 

Maurbarnas siste år i barnehagen blir avsluttet med en Villmarksuke hvor de, fra torsdag til 

fredag denne uken, overnatter i barnehagen. 

 

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). 

Pedagogiske evalueringer som grunnlag for vurdering. 

• 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 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.                                                                                                                                                                        

Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 
5 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.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/
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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 i alle fagtemaene i løpet av uka. 

 

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. 

Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for livsmestring og barna 

rustes for å tåle livet.   

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.  

              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 viktig fagtema og inngår i store deler av vårt 

pedagogiske arbeid. 

   

  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknikk samt nærmiljø og 
samfunn. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er også del 
av fagtemaet Natur. Barna får erfaringer og opplevelser med ulike sider av 
fagtemaet. 

 

 

 
 

Barnehagens arbeid med fagområdene   

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Språk • Sette ord på 

gjenstander, 

• Stimulere 

fortellergleden 

• Gjenfortelle og skape 

tekst 
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opplevelser og 

følelser 

• Samtale i forkant 

og etterkant av 

aktiviteter 

• IKT - filme og ta 

bilder med kamera 

og iPad sammen 

med barna 

• Refleksjon i forkant 

og etterkant av 

aktiviteter og 

opplevelser 

• IKT - barna tar egne 

bilder og filmer med 

kamera og iPad 

• 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 

• Begynnende 

forståelse for 

matproduksjon. 

• Få kjennskap til 

hvordan vi tar vare 

på naturen.  

• Kunnskap om 

årstidene 

• Finne småkryp og 

benevne dem 

• Studere sportegn 

• Avfallsortering 

• Bli kjent med 

naturvitenskapelige 

fenomener 

• Av og påkledning 

• Begynnende 

forståelse for 

matproduksjon og 

erfaring med å lage 

mat ute i naturen. 

• Få kjennskap til 

hvordan vi tar vare på 

naturen. Miljøvern. 

Hvordan tar vi hensyn 

i naturen. 
 

• 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 

• Begynnende 

forståelse for 

matproduksjon og 

erfaring med å lage 

mat ute i naturen, 

bålvett/tenne bål. 

• Få kjennskap til 

hvordan vi tar vare på 

naturen. Miljøvern. 

Hvordan viser vi 

hensyn i naturen.  
 

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

vårt pedagogiske konsept og inngår derfor i alle våre fem fagtema. 

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

matkultur.  

 

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

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

kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er aktive deltakere i hele prosessen med 

planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding etterpå. 

Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og 

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 

• Kulturarv: Bli kjent 

med sanger, 

musikk og historier, 

også knyttet opp til 

høytider og 

tradisjoner 

• Uttrykke seg gjennom 

ulike materiell med 

vekt på 

naturmaterialer 

• Kulturarv: Lære 

sanger, musikk og 

historier, også knyttet 

opp til høytider og 

tradisjoner.  

• Skape og uttrykke seg 

kunstnerisk med 

hovedvekt på 

naturmaterialer 

• Kulturarv: Lære 

sanger, musikk og 

historier, også knyttet 

opp til høytider og 

tradisjoner 

 

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 
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samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av barnets 

danningsprosess og bidrar til utvikling av barnets sosiale kompetanse. 

 

Nytt av året er at vi har tilrettelagt kjøkkenet vårt for at vi skal ha kapasitet til å lage all maten 

vår i barnehagen. Her har vi personal fra barnehagen 3 dager i uka, som enten legger til rette 

for bålmat eller lager mat for avdelingene. I Limi Naturbarnehagen har vi barn som er i 

aktivitet hele dagen. Barna er i vekst og utvikling og trenger næringstett, variert og sunn mat. 

Vi har minimum to varme måltider i uka og menyen settes av matansvarlige i barnehagen. Vi 

ønsker å gi barna en begynnende forståelse for matproduksjon og har fokus på å hente 

ressurser fra naturens spiskammer og egen kjøkkenhage. Vi sløyer og smaker på egen fisket 

fisk fra Limitjenn (vinterstid) og ønsker at barna skal få erfaring med slakt. Vi følger nasjonale 

retningslinjer for håndtering av mat.  

 

 

Tilrettelegging  
Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. 
Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, 
pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et 
inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd 
med barnets behov og utvikling. 
 
Barnehagen jobber etter Skien kommune sine mål om tidlig innsats og En Bedre Tverrfaglig 

innsats, også kalt BTI. Barnehagen har inne ressurser både fra SPT og PPt for å styrke 

enkeltbarn og barnegrupper i tillegg til logopedtrening og oppføling av fysioterapeut. 

Barnehagen inngår også i fylkets regionale kompetanseutviklingsprogram som i år vil ta for 

seg «Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning» og vil i dette barnehageåret 

jobbe spesielt inn mot Tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte. 
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