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Lysaker Idrettsbarnehage kjennetegnes gjennom følgende: 

 

Læringsverkstedet Lysaker Idrettsbarnehage (LIB) er en veldrevet og etablert konseptbarnehage som 

fyller 9 år sommeren 2020, og ble en del av Læringsverkstedet 1.juli 2016. 

 

Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode 

holdninger! «Vi skal skape en barnehage det stråler av». Hos oss skal alle oppleve et sunt, positivt, 

kreativt og utviklende miljø. Vi er stolte fagpersoner som krever mye av hverandre slik at barna skal få 

mest mulig igjen for tiden hos oss. Vi har som ambisjon å bli en ledende aktør innen barnehagedrift.  

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 foresatte. 

Vårt personale består av 10 pedagoger, 3 idrettspedagoger, 10 pedagogiske medarbeidere, kokk og 

daglig leder. 

 

Barna i Lysaker Idrettsbarnehage er i alderen 0-6 år og er delt inn i seks avdelinger:  

Avdelingene har latinske navn. Copernicus (Mestring), Gaudium (Glede) og Motus (Bevegelse) som er 

3-6 års avdelinger. Sensus (Følelse), Fiducia (Tillit) og Cura (Omsorg) som er 0-3 års avdelinger. 

Vi har et godt samarbeid på hele huset, og to og to avdelinger er såkalte samarbeidsavdelinger som 

kjenner hverandre ekstra godt.  

 

Vår driftsform er lagt opp etter prinsippene inne, ute, i hallen og på tur. Dette for at barna skal få 

opplevelser på alle disse arenaene i løpet av en uke i barnehagen. 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. En dag i uken har vi aldersdelte grupper på tvers av storebarnsavdelingene med 

fokus på bevegelsesglede og læringsvennene våre. Småbarnsavdelingene begynner med aldersdelte 

grupper på vårhalvåret. 

 

Maximus (5-6 år) 

Medimus (4-5 år) 

Minimus (3-4 år) 

Mikromus (2-3 år) 

Nanomus (1-2 år)
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Kontaktinformasjon: 

  

Daglig leder: Tone Sandstå 
Tlf: 452 68 002 
lysaker@laringsverkstedet.no 

  

  

Kokk:  Tore Andreas Jensen                
Tlf: 940 09 659 
tore.andreas.jensen@laringsverkstedet.no 

  

Pedagogisk leder: Maren Woie 
maren.woie@laringsverkstedet.no 

  

Pedagogisk leder: Tobias Tømmerås 
tobias.tommeras@laringsverkstedet.no 

  

Pedagogisk leder: Tonje Trandum 
tonje.trandum@laringsverkstedet.no 

  

Pedagogisk leder: Anja Presthaug 
anja.presthaug@laringsverkstedet.no 

  

Pedagogisk leder: Nete O Knudsen 
nete.ohrt.knudsen@laringsverkstedet.no 

  

Pedagogisk leder: Pernille Ruud 
pernille.ruud@laringsverkstedet.no 

  

Pedagogisk leder: Vilde Berntsen 
vilde.berntsen@laringsverkstedet.no 

  

Pedagogisk leder: Marie Boserup Jensen 
Marie.boserup.jensen@laringsverkstedet.no 

  

Pedagog 2: Vegar Mathisen  
Vegar.mathisen@laringsverkstedet.no 

 

Pedagogisk leder: Hanna Skjønhaug 
Hanna.Skjønhaug@laringsverkstedet.no 

 

Idrettspedagog: Kristine Lyngvik Opdal 
kristine.lyngvik.opdal@laringsverkstedet.no 

  

Idrettspedagog: Morten Hejlskov 
morten.hejlskov@laringsverkstedet.no 

 

Idrettspedagog: Jonas Nybakke Bjørke 
jonas.nybakke.bjørke@laringsverkstedet.no 
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Copernicus (mestring) 
Avdeling: 3-6 år 
Tlf: 947 82 663 
Samarbeidsavdeling: Gaudium 

 

Cura (omsorg) 
Avdeling: 0-3 år 
Tlf: 947 84 043 
Samarbeidsavdeling: Motus 

  

Fiducia (tillit) 
Avdeling: 0-3 år 
Tlf: 468 54 222 
Samarbeidsavdeling: Sensus 

 

Gaudium (glede) 
Avdeling: 3-6 år 
Tlf: 468 46 081 
Samarbeidsavdeling: Copernicus 

  

Motus (bevegelse) 
Avdeling: 3-6 år 
Tlf: 947 80 204 
Samarbeidsavdeling: Cura 

 

Sensus (følelse) 
Avdeling: 0-3 år 
Tlf: 947 80 817 
Samarbeidsavdeling: Fiducia 
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Velkommen til Læringsverkstedet 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. 

• Barna i Lysaker Idrettsbarnehage skal oppleve bevegelsesglede og matglede i hverdagen. 
 

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, 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.  

 

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. 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. Vi bruker Hjerteprogrammet aktivt, slikt 

at barna blir kjent med seg selv, og får erfare at de er verdifulle akkurat slik de er.  
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Konseptsirkel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønn sirkel:  

Viser Læringsverkstedets felles konsept for pedagogikk, kvalitet og verdier. Alle barnehagene i 

Læringsverkstedet er organisert i regioner med egne regionledere som har fokus på områdene i den 

grønne sirkelen.  

Rød sirkel: 

I idrettsbarnehagene har vi hovedfokus på Bevegelsesglede, matglede og aktive voksne.  

Blå sirkel: 

Omhandler hvordan rød sirkel materialiseres praktisk i barnehagehverdagen. 

Pedagogisk idrett: 
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, anvender vi pedagogisk idrett. 

Pedagogisk idrett handler om å bruke idrett, lek og bevegelse for å jobbe mot bestemte 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. Dette er idrettsbarnehagens gjennomgående 

pedagogiske metode, som er gjeldende i alle tre sirklene.  
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Kjerneverdier - i pedagogisk idrett 
 

Pedagogisk bakdør handler om å inkludere alle barn, og tilrettelegge på en slik måte at barna får de 

samme mulighetene. De skal delta på sine premisser og ut fra egne forutsetninger, og vi skal gi barna 

muligheten til å bli med eller trekke seg ut av leken etter behov. 

Med fokus på hele barnets utvikling gjennom pedagogikken arbeider vi med å utvikle hele mennesket, 

både fysisk, psykisk, kognitivt og sosialt. Dette beskrives som de fire fokuspunkter.  

Hjerteprogrammet brukes både inne, ute, i hallen og på tur. Vi jobber systematisk med den psykiske 

og sosiale utviklingen hos barna. Hjerteprogrammet fokuserer på at barna skal bli trygge på hvem de 

er, og samtidig gi dem erfaring med å være i samspill med andre. Hjerteprogrammet er kjernen i vårt 

pedagogiske arbeid, og en naturlig del av pedagogisk idrett som metode.  

«Kropp imiterer kropp» med dette mener vi at vi voksne er kroppslige rollemodeller for barn, 

kollegaer og foresatte. Det vi signaliserer og kommuniserer med kroppen påvirker de som er rundt 

oss. Voksne er rollemodeller for barna. Det voksne gjør, vil barna imitere og gjøre etter. 

Formelt og uformelt rom handler om hvilke rammer som er satt rundt lek og relasjon i hverdagen. Det 

formelle rom omfatter voksenstyrt (planlagt) lek og aktivitet, mens i det uformelle rom foregår leken 

på barnas initiativ. Vi er bevisste på å variere mellom det formelle og det uformelle i løpet av dagen og 

i aktivitetene.  

 

Aktive voksne 

 
For oss i idrettsbarnehagene betyr det å være en aktiv voksen at vi skal være 
tilstedeværende voksne – og være en begeistringssmitter. Vi skal være tilstede 
med et tydelig hjerte. 
 
Å være en aktiv og tilstedeværende voksen 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. Følelsene er den viktigste ledestjernen små barn orienterer seg etter når det gjelder 
omverden. Personalets viktigste oppgave blir å regulere barns affekttilstand, det vil si å hjelpe barnet å 
regulere følelser som er adekvate for situasjonen barnet står i. Å få hjelp til å håndtere følelser er 
nemlig av avgjørende betydning for barnets psykologiske helse og for dets læring og sosiale utvikling. 
Barn viser oss sin atferd, fordi atferden er deres språk. 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. 
 
Vi skal være bevisste oss selv som rollemodeller, også kroppslig. Vi skal være bevisste våre egne 
følelser, og ta ansvar for både de behagelige og ubehagelige. Vi skal kontinuerlig jobbe med vår 
kompetanse på å se verdien i hvert enkelt menneske.  
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Bevegelse satt i system  
 

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, samt 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. 

 

Bevegelsessirkelen brukes som verktøy i utvikling av aktiviteter, månedens lek, aktivitetsdager, samt i 

planlegging av andre leker og aktiviteter som en del av barnehagens pedagogiske arbeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De fire fokuspunktene 
 

I bevegelsessirkelen synliggjøres de fire fokuspunktene, for å skape bevissthet rundt det fysiske, 

psykiske, kognitive og sosiale. Slik når vi hele mennesket og dekker barns utvikling generelt.  
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Bevegelsesglede 
 
Vi jobber for at barna skal oppleve bevegelsesglede gjennom å ha ansatte som er 
tilstede og er gode forbilder for barna. Dette for å ivareta barns nysgjerrighet og 
mestringsglede ved å være i bevegelse. 
 
I Lysaker Idrettsbarnehage har vi vår egen skog, kalt Barnehageskogen. Her møter barna 
på motoriske utfordringer med blant annet røtter, steiner og trær som gjør at barna selv 
kan utfordre seg selv og oppleve mestring etter eget behov og nivå. Med motivasjon fra 
aktive og deltagende voksne ønsker vi at alle barna skal oppleve mestring og glede hver dag. Vi får 
verdens viktigste verdier til å vokse!  
 
Saltoplan, lek og aktiviteter; alt dette er viktig i arbeidet med et godt psykososialt miljø, ettersom 
barnas kontakt med andre starter med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har stor betydning for 
utvikling av sosial kompetanse.  
 
Vår rolle i barnehagen er å tilrettelegge for at alle barn uavhengig av forutsetninger, skal oppleve 
bevegelsesglede gjennom tilrettelegging og individuell tilpasning. Barn opplever bevegelsesglede 
gjennom mestring, motivasjon, variasjon, gjentagelse og ved å ha det gøy. 
Kroppskultur er et sentralt begrep i vårt arbeid, og er sammen med bruken av pedagogisk bakdør 
viktige verktøy i arbeidet med pedagogisk idrett. 

 

Saltoplan 
 
Idrettspedagogene utformer idrettspedagogiske planer som tilpasses barnegruppens forutsetninger 
og mål. Utgangspunktet for planene er de fire fokuspunktene i pedagogisk idrett, og vi bruker 
bevegelsessirkelen, som fordeles over fire perioder. Dette sikrer allsidighet og variert stimuli av 
motoriske ferdigheter, de koordinative egenskapene og sansene. 
 
Idrettsbarnehagene utarbeider saltoplaner med utgangspunkt i bevegelsessirkelen. Det utarbeides 

planer tilpasset småbarn og store barn. Planen utføres gjerne i hallen, men vi bruker også aktivitetene 

inne på avdelingene, ute og på tur. Planene består av 2-5 aktiviteter og avsluttes oftest med en 

avspenningsøvelse. Saltoplanene i Lysaker Idrettsbarnehage varer i to mnd. for småbarn og en mnd. 

for store barn. På denne måten sikre vi repetisjon av aktivitetene i planen, samtidig som man sørger 

for variasjon, progresjon og mestring.  

Saltoplanene, månedens lek og månedens turtips er detaljert beskrevet så voksene vet hva hensikten 

og mål med aktivitetene er, samt de gir tips og ideer til hvordan man kan endre på 

vanskelighetsgraden i aktiviteten.  

Månedens lek er tips til ulike aktiviteter som passer å leke utendørs, og som ikke krever mye utstyr. 

Disse er tilpasset årstiden og ulike aldersgrupper. Månedens lek tar utgangspunkt i bevegelsessirkelen, 

og er et tilbud om lek til alle barn.  

Månedens turtips er ulike aktiviteter som egner seg på tur, enten på vei til et turmål, eller når man 

kommer frem. Disse er tilpasset årstid og ulike aldersgrupper.  
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Matglede 
 

 

 
Med varierte måltider har vi som mål å gi barna sunne og gode vaner som de tar med seg videre. Vi 
legger til rette for at barna skal få delta i forbindelse med måltidene. På avdelingene har vi 
dagens/ukens hjertebarn som har ulike «arbeidsoppgaver» de hjelper til med før, under og etter 
måltidene. Vi jobber med prosjekter og snakker med barna om maten de får servert i det daglige for å 
skape en forståelse av hvor maten kommer fra og hvordan vi kan bruke den i matlaging. 
 
I Lysaker Idrettsbarnehage har vi storkjøkken med egen kokk som tilbereder alle måltider med fokus 
på kosthold og matglede. Kjøkkenet er barnehagens hjerte hvor allsidige aktiviteter foregår daglig, 
også med kokken som aktiv voksen som inspirerer og motiverer i for eksempel matlaging eller 
tilberedelser av måltider sammen med barna. 
 
Alle avdelingene lager mat på tur minst èn gang i måneden. I barnehageskogen har vi en grillhytte som 
vi bruker flittig. Barna er med på matlaging og hele prosessen fra å forberede råvarene, til pakking av 
utstyr, lage bål og deltagelse i selve matlagingen. 
 
Mat er både en viktig kulturbærer og læringsplattform. Målet vårt er at barna skal bli glad i mat, men 
også oppleve glede ved så lage og spise den sammen med andre! Derfor er det en selvfølge i 
Læringsverkstedet at vi voksne sitter ved bordet og spiser med barna, smake på det vi blir servert, og å 
tenke pedagogisk, kreativt og fantasifullt rundt måltidene. 
 

 

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. 

 

Vi har fokus på at alle barna skal sitte igjen med positive opplevelser og erfaringer fra måltidet. Vi 

snakker med hverandre og ser på måltidet som en samspillsituasjon og arena for både lek, læring og 

danning. Vi har ekstra fokus på ulike måter vi kan smake og bli kjent med nye matvarer på. Vi vet at 

matglede smitter, derfor har vi faste plasser og et bevisst fokus på positivt samspill under måltidene. 

Vi legger til rette for at hvert enkelt barn opplever mestring i forbindelse med måltidet, og gjennom 

medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter motiveres barna til å spise sunn mat og få begynnende 

forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Deltagelse i matlaging gir barna innsikt i veien 
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fra mat til måltid. Matlaging inviterer barn til å smake på ulike matvarer, rått og tilberedt. Det kan også 

skape et eierforhold til maten som blir servert! 

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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Våre løfter og 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 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 
 
 

Vårt løfte til barna 
Vi har ambisjoner på vegne av barna i vår barnehage. Vi legger til rette for at alle barn, uansett alder 

og utvikling, skal få det beste barnehagetilbudet vi kan gi. Vi lover og sier at «Jeg har hjerte for deg slik 

at du kan bli den beste utgaven av deg selv». Vi skal møte det enkelte barn med respekt, omsorg, 

åpenhet og raushet. Vår barnehage skal være et trygt og godt sted og en god arena for en fin 

barndom. 

 

Vårt løfte til foreldre og foresatte 
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. Det arbeider vi aktivt med hver 

dag, blant annet med bruk av Hjerteprogrammet som er utviklet av Læringsverkstedet.  

 

Vårt løfte til kommunen 
Vi skal være en god lagspiller og skape et godt samarbeid med lokalsamfunnet for å gi barna varierte 

opplevelser og tilknytning til nærmiljøet. Et godt samarbeid med kommunen kan berike både 

barnehage og lokalmiljø og bidra til å gi barnehagen en lokal forankring 
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Barnehagens formål og innhold  
 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 

bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 

vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål, 3. ledd). 

Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar 

rammeplanens føringer. 

Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse. 

• Omsorg og lek, læring og danning 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 
 

Lysaker Idrettsbarnehage satsningsområde 
 

Relasjons kompetanse - 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. 

 

Lekende læring, samspill og mestring 
 

Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til 

å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Et av 

barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og 

engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille 

spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne 

læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns ulike perspektiver 

og opplevelsesverdener.  
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Livsmestring 

Finnes det noe viktigere enn å mestre sitt eget liv. I Læringsverkstedet vil barna få utforske, leke, 

erfare og mestre, gjennom ulike muligheter og utfordringer gjennom trygghet. Trygghet skapes når 

man blir forstått innenfra, og får emosjonell indre ro og fravær av indre stress og ubehag.  

Hos oss skal alle barn oppleve å lykkes med noe, hver eneste dag. Mestring, det å få til noe, skaper 

med andre ord motivasjon og styrker selvbildet. Det kan gi en lyst til å fortsette eller ta en ny 

utfordring. Personalet må i det daglige samspillet legge vekt på barns sterke sider, veilede dem og 

hjelpe dem med å håndtere ulike situasjoner. Å gi dem tilstrekkelig med hjelp og støtte underveis i 

prosessen og positiv respons etterpå er viktig. Dette er av stor betydning for barns selvbilde, og 

gjennom et støttende og anerkjennende samspill vil barn bygge selvstendighet og tro på egne krefter.  

Hvert enkelt barn skal kjenne seg sett og anerkjent. Rammeplanen poengterer: Barnehagen skal være 

et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 

Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres 

følelser. Når det handler om å skape trygghet og gode mulighet for utvikling, så er det viktig at voksne 

trives med seg selv og kollega. Voksnes trivsel henger sammen barns livsmestring. 

 

Lek 

En trygg og inkluderende atmosfære i barnehagen er grunnleggende for at barn utfolder seg i lek. 

Barn uttrykker seg, erfarer og lærer gjennom lek. De leker seg til erfaringer og kompetanse som bidrar 

til deres læring og utvikling innen alle områder. 

God lek skaper god helse. Vi har fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner for å skape et godt 

psykososialt miljø. I Lysaker idrettsbarnehage er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og 

aktivitetene. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn 

skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen. Leken 

har en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell kontekst, og 

barnas relasjonskompetanse utvikles. Det vil være fokus på lekens betydning for barns vennskap.  

I forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 12 Psykososiale forhold heter det: 
Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. 
 
Det vil også være fokus på å bruke leken til å forebygge mobbing, til inkludering og fellesskap. Studier 
viser at mobbing også skjer i barnehagealder. I Lysaker Idrettsbarnehage ønsker vi å jobbe målrettet 
og forebyggende mot mobbing - å skape et inkluderende og godt psykososialt miljø, som forebygger 
mistrivsel, utrygghet, diskriminering og krenkelser. Vi voksne (ansatte og foreldre) må samarbeide og 
opptre som gode rollemodeller for å få til dette. Barna lærer gjennom å speile seg i 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  

Det er viktig å spesifisere at å jobbe med barns medvirkning ikke er en metode, men en grunntanke og 

et barnesyn. Fokuset når vi prøver å få begrepet implementert er derfor ikke direkte knyttet til barna, 

men til voksenrollen. Skal barn ha en reell påvirkningskraft på sin egen barndom og rett til 

medbestemmelse så fordrer det ansatte som klarer å legge bort disputter om hva som er det rette. 

Det krever at vi voksne har evnen til å lytte, og som ser barns tanker, meninger og uttrykk som 

likeverdige. 

Barns medvirkning handler i stor grad om å lytte og la barnets stemme bli hørt. Det handler også om å 

få være en del av et demokrati, om å føle seg verdsatt og om å få kjenne at «min stemme teller med». 

Forutsetningene for å innfri prinsippet om medvirkning innebærer at vi som voksne må være i stand til 

å fange opp barnas uttrykk, opplevelser og interesser. Vi må opptre aktivt lyttende og prioritere tid til 

samtaler for å kunne fange barnas signaler. 

Det er viktig at vi som voksne kjenner verdien av barns lek, og klarer å være fleksible på faste rutiner 

slik at man ikke avbryter god og viktig lek. 

Våre tiltak for å jobbe med dette: 

 Gi barna tid og rom for å lytte og samtale. 

 Barna er med på å planlegge aktiviteter i hverdagen gjennom egne ønsker og gjennom 
observasjon fra voksne. 

 En dag i uken har vi aldersinndeling og da er det lettere for den voksne å se barna og 
deres behov, og tilrettelegge for aktiviteter som fenger barna og passer deres nivå. 
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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 skje både på individnivå, 

med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå gjennom foreldrerådet (FAU) og 

samarbeidsutvalget (SU). Samarbeidet skal sikre at foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid 

med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og læringsmiljø for barnegruppen. 

MyKid 
 

I Lysaker Idrettsbarnehage bruker vi det digitale kommunikasjonsverktøyet MyKid. Her registrerer vi 

nærvær, fravær og ferie. Dere som foresatte vil enkelt kunne se sovelister, viktige beskjeder, samt få 

varsel om det er tomt for ekstratøy eller bleier. Ukeplanen for hver avdeling er digital og kan lastes 

ned til foresattes mobile kalender. Barnehagen har alltid full oversikt over barn som er tilstede samt 

kontaktlister på barna. På MyKid legger vi ut bilder av hverdagen vår i barnehagen, og foresatte 

bestemmer selv om andre skal kunne se bildene eller ikke. Gjennom MyKid kan vi sende sms og mail. 

Med MyKid får barnehagen og foresatte bedre oversikt i hverdagen, og tettere dialog med hverandre.  

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 får 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. 

Vi ønsker å skape trygghet for og rundt hvert enkelt barn. Det er barnas tilknytning til de voksne, 

omsorg og trygghet som står i fokus. Barna og voksne skal få tid til å bli godt kjent med hverandre. Det 

er viktig med faste rutiner og dagsrytme slik at barna får forutsigbarhet og kjenner igjen dagsrytmen 

vår, og på denne måten skaper vi trygghet rundt og for barna. Som voksne på avdelingen skal vi være 

gode rollemodeller og være tilstede der barna er både fysisk og psykisk, i leken, aktiviteten og 

samspillet mellom voksen-barn, barn-barn og voksen-voksen.  

I Rammeplanen står det at «Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett 

oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og 

lære.».  
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Tilvenningsuke 

For å skape trygghet hos barnet den første tiden i barnehagen bruker vi god tid på tilvenning. Barna 

tilbringer de første dagene i barnehagen sammen med foresatte.  

Tilvenningsuken kan se slik ut: 

• Den første dagen i barnehagen blir foresatte med og vi leker en times tid.  

• Den andre dagen leker vi sammen på formiddagen og vi spiser lunsj sammen. Hvis barnet er 

trygg, så kan foresatte ta seg en tur i nærområdet og komme tilbake etter lunsj. 

• Dere er hjertelig velkommen tilbake på ettermiddagen, ca.kl.15.00. Vi avslutter ofte dagen 

ute, så her vil dere møte flere barn og ansatte.  

• Den tredje/fjerde dagen leker vi sammen på formiddagen, spiser lunsj og prøver å sove i 

barnehagen. Vi spiser varme nybakte rundstykker ca 13.45 og foresatte kommer tilbake 14.30. 

Foresatte er tilgjengelig på telefon og oppholder seg i nærheten av barnehagen. 

• Foresatte er hjertelig velkommen til  barnehagens pauserom i tilvenningsuken. Her treffer 

dere styrer eller andre ansatte, og spørsmål dere lurer på svarer vi på        

For å gjøre tilvenningen bedre for foresatte og barn, vil dere få en primærkontakt. Primærkontakten 

sørger for at dere får all hjelp og støtte dere trenger slik at tilvenningen blir en god og positiv 

opplevelse. Det er viktig at vi bruker god tid til tilvenningen, der barnet først blir godt kjent med èn 

voksen, for deretter å bli kjent med resten av personalet og barnegruppen når barnet selv føler seg 

trygg og klar for dette. Vårt fokus er at primærkontakt og foresatte skal ha en åpen og god dialog 

gjennom tilvenningen. Dette er med på å bidra til at vi kan tilrettelegge for hvert enkelt barns behov 

for å oppleve trygghet og tilhørighet.  

 

Fra småbarn- til store barns avdeling  
 

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

og personalet når barnet bytter barnegruppe. På storebarnsavdelingene starter vi tilvenningen et par 

måneder før sommerferien, med at småbarna kommer på besøk til sin nye avdeling. På denne måten 

får barna et kjennskap og en større trygghetsfølelse på de barna og voksne som allerede går på den 

avdelingen de skal begynne på til høsten.  

For å ivareta de nye barna og få de inkludert i sin nye avdeling bruker man mye tid på høsten med å 

dele opp i mindre lekegrupper, slik at det er lettere for barna å forholde seg til hverandre. Vi har stort 

fokus på avspenning, for barna skal nå lære seg nye måter å få ro i kroppen på, enn å sove. Vi bruker 

yoga, massasje, bord aktiviteter og musikk som eksempler på avspenning.  

Vi går mye på tur, og på storebarnsavdelingene blir det lengre turer enn det var på 

småbarnsavdelingene. Vi har fokus på at veien til turplassen er målet og at barna får utforske 

omgivelsene. Vi har med oss mat på tur, og under bål sesongen lager vi ofte mat på bål. 
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Fra barnehage til skole  
 

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

oppleve den avsluttende tiden i barnehagen som spennende, utfordrende og en tid hvor iveren etter å 

erobre nye kunnskaper skyter fart (Veilederen fra eldst til yngst, 2009).  

Å begynne på skolen innebærer en stor overgang, både for barn og foresatte. Kanskje forbindes det å 

begynne på skolen først og fremst med å lære å lese og skrive, men det er ofte de små enkle tingene 

som kan bli utfordrende for mange barn; Å ta imot beskjeder, vente på tur, gå på do alene, sitte stille 

over lengre tid, pakke sekken, hoppe tau og sparke ball i friminuttene, ta av og på klær/sko uten hjelp 

osv. 

Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og 

ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen (Rammeplan, 

2017). 

Når du blir førskolebarn hos oss, blir du «Maximus», som betyr «de eldste/største». Et hovedmål er å 

gi barna opplevelser som knytter gruppa sammen, samtidig som vi arbeider for at barna skal bli trygge 

og selvstendige.  

Det er noen spesielle ting man får være med på når man er Maximus. Man skal f.eks. lære seg å lage 

sunne og næringsrike matpakker. Dette kaller vi «matpakkemåltidet».  

Målet med «matpakkemåltidet» er å introdusere barna for ulike matvarer, matkulturer og 

mattradisjoner, samt at barna kan lære ulike måter å tilberede matpakker på før de begynner på 

skolen. Barna skal bidra med å så og høste, samt få kjennskap til hvordan vi kan konservere mat fra 

naturen og ta det fram igjen for å bruke det i matpakkene våre. Vi ønsker å gi barna sunne vaner som 

de kan ta med seg når de begynner på skolen, og videre i livet.  

I løpet av året får barna delta på ski-, sykkel- og fotturer, samt overnatting med barnehagen. Det blir 

et år fylt med opplevelser! 

Det skal være stort å være Maximus i Lysaker Idrettsbarnehage og de skal få med seg mange gode 

minner de skal ha med seg videre i livet. 
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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 og vi er så heldige at vi får låne dem noen timer om dagen. 
 
Det er også ulike arenaer der vi har et formelt samarbeid med foresatte: 
 

• Foreldrerådet består av alle foresatte. I mange barnehager velges representanter til et 
arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU). 

• Samarbeidsutvalget (SU) består av foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 
likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 
representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnende organ. 

• Foreldremøter. Sammen med foresatte skal barnehagen finne fram til innhold og møteformer 
som gjør at foresatte opplever møtene som givende. 

• Foreldresamtaler. Barnehagen inviterer foresatte til individuelle foreldresamtaler minst én 
gang i året. Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foresatte og 
barnehagepersonalet om det enkelte barns trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen. 

• Luciafeiring der vi i samarbeid med FAU inviterer til en stemningsfull markering av Lucia. 

• Påskefrokost der vi inviterer til hyggelig samvær og frokost, før vi går inn i påskeferie. 

• Sommerfest. 

• Egen avslutning for Maximus 
 

Foresatte er de viktigste personene i barns liv og en betydningsfull samarbeidspartner for oss i 
barnehagen. Vi ønsker foresatte som er engasjerte i, og er en naturlig del av vår hverdag. Når 
foresatte og personalet har en åpen, tillitsfull og varm kommunikasjon fører det til at barnet trives 
bedre i barnehagen. 
 

• Husk at positive foresatte = positive barn. Hils på og prat med barn, foresatte og ansatte. Tenk 
på hvordan dere omtaler andre familier og barnehagen hjemme. 

• Foresatte trenger ikke å vite alt, men engasjement påvirker barnets trivsel og utvikling 
positivt. Vær interessert og nysgjerrig på hvordan barnet har hatt det i barnehagen. 

• La barnet få tid til å fortelle på sin egen måte og snakk om barnehagen hjemme. 

• En god dialog skaper tillit mellom foresatte og personalet. Saker tas opp når de oppstår på en 
åpen og ærlig måte. Kritikk er et lite egnet verktøy for samarbeid. 

• Bruk barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg aktivt. Barnehagen skal informere 
foresatte og legge til rette for samarbeid. Foresatte må engasjere seg i barnehagespørsmål og 
diskutere seg imellom. 
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Vår pedagogiske virksomhet  
 
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 idretts 
pedagogisk 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan 

Tydelige mål:

Hva ønsker vi å 
oppnå?

Tydelige tiltak:

Hva må vi gjøre for 
å nå målene?

Praksis

- Leder følger opp 
at det som er 

bestemt etterfølges 
i praksis

Veiledning 
gjennom 

tilbakemeldinger

Dokumentasjon

-Praksisfortellinger 
som berører 

verdier, barnesyn 
og voksenrollen 

nedtegnes og 
benyttes både i 
lederteamet og i 

personalgruppen. 

Refleksjon

- Hva forteller våre 
praksisfortellinger 
om vår praksis?  Er 

det samsvar 
mellom vårt 

uttrykte barnesyn, 
verdisyn og vår 

praksis? 

Vurdering

- Hvor er vi i 
prosessen? 

_ Hva ser ut for å 
virke? 

- Hvor er vi ift. 
målsetninger? 

- Hva er det viktig å 
arbeide videre med? 
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Planlegging 
 

• Virksomhetsplan 

• Årsplan (både overordnet og lokaltilpasset innhold) 

• Periodeplan (for hver avdeling) 

• Ukeplan (for hver avdeling) 
 

Årsplanen danner grunnlaget for utarbeidelse av fire periodeplaner i året. Periodeplanene danner 
igjen grunnlaget for ukeplaner. Vi bruker fra plan til praksis i vårt planleggingsarbeid, for å sette oss 
tydelige mål. Vi bruker tid på planlegging og faglig oppdatering i løpet av året. Vi har 5 
planleggingsdager, personalmøte hver måned (kveldstid), avdelingsmøter og pedagogisk leder møter. 
 

Dokumentasjon 
 

• Periodeevaluering (for hver avdeling) 

• Bilder (MyKid) 
 
Gjennom periodeevaluering dokumenterer vi hvordan vi jobber med årsplanen, periodeplanen og 
ukeplanene. 
 

Vurdering/evaluering 
 

• Periodeevalueringer 

• Brukerundersøkelser 

• Praksisfortellinger 
 
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. 
  formaterte: Skrift: Calibri Light
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Våre arbeidsmåter 
 

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

Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, deres undring leder utvikling av innhold 

og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns medvirkning kan ses som praksis i barnehagen.  

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

medarbeidere 

Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. 

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

kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. Sikrer på den måte progresjon. 

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

for barnas utforskning. 

Barnehagens arbeid med fagområdene   
Vi vil at barn og voksne skal få nye impulser og være i utvikling. Gjennom å tilrettelegge for progresjon 

ut fra barnets forutsetninger og individuelle behov vil vi at barna opplever bevegelsesglede.  

Våre lærings-venner 
For å illustrere fagtemaene og gjøre dem minneverdige og morsomme for både barn, foresatte og 
ansatte, har de fått en visuell figur og et navn.  
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Fagområdene 
 

Rammeplan for barnehagen 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. 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet 

i Rammeplanen. Fagområdene vil sjelden opptre isolert, og flere områder vil ofte være representert 

samtidig. I idrettsbarnehage bruker vi en 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. Rammeplanens fagområde Kropp, 

bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i vårt pedagogiske konsept og inngår derfor som del 

av alt arbeid med alle våre fem fagtema. Gjennom et utvidet fokus på aktivitet og bevegelse, legger vi 

til rette for barns bruk av alle sanser og hele kroppen, når de leker og lærer. Sprettballene synliggjør 

hvordan vi arbeider med fagområdene.  

Sprettballene: 
Hjerteprogrammet: er bokstavelig talt, hjertet i Læringsverkstedet. Det er utviklet for å gi 

barn en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet. 

Hjerteprogrammet og hjertet som symbol, er vår metode for å jobbe med sosial 

kompetanse og relasjons kompetanse. Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse 

og toleranse formes i barneårene. For oss er det derfor viktig at hvert barn skal erfare, høre 

og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag. 

Språk: Barn trenger språk for å få delta aktivt i lek, og leken utfordrer barnet til å bruke og 

utvikle språket i samspill med andre barn. Derfor legger vi til rette for et språkmiljø som gir 

barn rikelig med muligheter for variert lek, samtaler både ute og inne, fortellinger, 

høytlesning, rim og regler, spill, bevegelse, sang og musikk. Dagligliv og aktiviteter tilpasses 

hvert barns forutsetninger for utvikling av språk og språkforståelse. Gjennom språket har 

barnet mulighet til å påvirke sine omgivelser og være en del av fellesskapet. 

           

Matte: Vi vil gi alle barn et godt grunnlag for matematisk forståelse. Barna starter tidlig å 

utvikle sin matematiske kompetanse, og de er nysgjerrige på og opptatt av, tall, telling, 

former, størrelser, rekkefølger og sammenhenger. Barn bruker matematikk når de 

sorterer, måler og sammenligner, og de trenger ord og begreper de kan bruke i lek og 

bevegelse for å få helhet og sammenheng i sin forståelse.  

          

Kreativitet: I Læringsverkstedet har kunst, kultur, kreativitet og estetikk en sentral plass. Å 

stimulere barnas fantasi og skaperglede, er en av de viktigste oppgavene våre. Barna skal få 

erfare og oppleve gleden ved å skape selv, og å være kreative og skape sammen med 

andre. Det gir mestring, trygghet og styrker selvfølelsen. Ved å legge til rette for bruk av 

fantasi og utvikling av kreativ tenkning, gir vi barna mulighet for å uttrykke seg på sin måte. 

I våre barnehager skal alle barn få utfolde seg gjennom musikk, dans, sang, bruk av ulike 

typer formingsmateriell og aktiviteter. 
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Natur: Barna skal oppleve naturens mangfold, de skal få undre seg, utforske og 
eksperimentere. Vi er ute hver dag, og på tur minst en dag i uken. Ressursene i 
barnehagens nærmiljø utnyttes, både i gangavstand og på lengre turer. Naturopplevelser 
og skiftende årstider hører sammen, slik at barna får erfare hvordan naturen forandrer seg, 
hvor vakker den er og hvilke muligheter den gir for lek, oppdagelser og aktivitet. 

    Bevegelse: Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og 

    helse ligger i stammen i vårt pedagogiske tre, og inngår i alle fagtemaene i løpet av uka. 

 

Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse i Idrettsbarnehage 
 
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)  
 
I Lysaker Idrettsbarnehage jobber vi hele tiden med at barna skal 

oppleve bevegelsesglede, gjennom hverdagslige aktiviteter som alt 

fra mestring ved å gå opp og ned en trapp selv for de yngste barna til 

å ta ned alle klærne sine selv og dra igjen glidelåsen for de eldste. I 

planlagte aktiviteter jobber vi for at alle barna skal oppleve 

bevegelsesglede gjennom utfordringer og mestring. Vi ønsker at alle 

barna i Lib skal oppleve mestring hver dag. 

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. 
Vi har et tatt samarbeid med Bærum kommune; veiledningssenteret, Pedagogisk psykologisk tjeneste, 
helsestasjonene etc.  Vi får hjelp og støtte til enkeltbarn som trenger det. Vi får også hjelp til å styrke 
barnehagens kompetanse. I enkelte tilfeller kommer en spesialpedagog inn i barnehagen og hjelper 
enkeltbarn.  
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Viktige datoer:  

Høsten 2020 
 

Dato Hva  

27.juli Velkommen tilbake til et nytt barnehageår i Lysaker Idrettsbarnehagen 

3-14 august Tilvenningsuker, Velkommen alle nye barn og foresatte  

14.august  Planleggingsdag, barnehagen er stengt  

28.august Årstidsbursdag for juni, juli og august barna 

7-11 

september 

Friluftslivuke  

14-18 

september 

Brannvernuke 

15.september Foreldremøter for småbarnsavdelingene 17:30-19:30 

16.september Foreldremøter for storebarnsavdelingene 17:30-19:30 

19-23 oktober Solidaritetsuke 

23.oktober Markering av FN dagen, solidaritetskafe for barn og foresatte  

30.oktober Planleggingsdag, barnehagen er stengt  

27.november Årstidsbursdag for september, oktober og november barna 

1.desember Barnas julebord 

11.desember Luciafeiring 15:30-17:00 Familie er velkommen  

15.desember Nisseaktivitetsdag 

23.des-.-

4.januar 

Julestengt  
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Våren 2021 
 

4.januar Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

5.januar Godt nytt år! Velkommen tilbake til barnehagen       

1-5 februar Kulturuke 

5.februar Markering av samenes nasjonaldag 

10.februar  Karneval  

15-19 februar Vinterfestivaluke 

26.februar Årstidsbursdag desember, januar og februar barna 

16.mars Foreldremøte for småbarnsavdelingene 17:30-19:30 

17.mars Foreldremøte for storebarns avdelingene 17:30-19:30 

19.mars Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

22-26 mars Påskeverksted 

25.mars Påskekafè for barn og familie 

29.mars-5.april Påskestengt 

12-16 april Beredskapsuke- førstehjelp  

3-7 mai  Farmen-uke 

5.mai Dugnad i barnehagen for foreldre og ansatte  

10.mai Vi markerer verdens aktivitetsdag  

12.mai 17.mai feiring for barn og familie 15:30-17:00  

13.mai Barnehagen stengt (Kr.himmelfart) 

14.mai Planleggingsdag Barnehagen stengt  

17.mai Gratulerer med dagen! Barnehagen er stengt 

24.mai 2.pinsedag- barnehagen er stengt 

27.mai Foreldremøte for nye barn  

28.mai Årstidsbursdag for mars, april og mai barna 

9.juni Sommerfest for hele barnehagen 

14-18 juni Sommerfestivaluke 

17.juni Maximusavslutning. (Dato for overnatting på Sæteren gård kommer) 

12-30 juli Sommerstengt  
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Nyttig å vite  
 
ÅPNINGSTID:  
07.30 – 17.00. 
 
LEVERING OG HENTING:  
Skal barnet hentes av andre enn foresatte, må barnehagen ha beskjed om dette. Bruk MyKid. Vi gir aldri fra oss barn til 
ukjente dersom vi ikke har fått beskjed på forhånd. Personer dere har skrevet ned på kontaktskjemaet/MyKid, anser vi også 
som godkjent av dere til å hente. Når kontakt er oppnådd mellom barn og foresatte tar vi det som at barnet er hentet. 
Barnehagens regler gjelder, men foresatte har ansvaret. Dette gjelder også på arrangementer som avholdes i barnehagen. 
 
FRAVÆR:  
Gi beskjed innen 09.00 dersom barnet ikke kommer i barnehagen. Oppfordrer alle til å registrere sykdom/fri i MyKid.   
 
MÅLTIDER:  
Vi serverer frokost (07.30 – 08.30).  Vi spiser varm lunsj ca.kl.10.45 / 11:15 og ettermiddagsmat (nybakte  rundstykker) 
ca.14.00. 
 
SYKE BARN:  

Vi kontakter foresatte dersom barnet blir sykt i barnehagen. Syke barn skal holdes hjemme, det er barnets allmenntilstand 

som avgjør om barnet kan være i barnehagen. Om barnet er i for dårlig form til å være ute, må barnet også holdes hjemme. 
Dersom barnet har smittsomme barnesykdommer vil vi at dere informerer oss. Diaré og oppkast er veldig smittsomt og barn 
som har dette skal holdes hjemme i 48 timer etter symptomfrihet. 
 
MEDISINERING AV BARN:  
Som hovedregel medisinerer ikke barnehageansatte barna. Etter anvisning fra lege og ved kronisk sykdom gjør vi unntak. 
Medisineringsskjema må fylles ut før vi gjør det.  
 
KLÆR:  
Husk merking av alle klær. Det er vanskelig  å ha oversikt dersom klærne ikke er merket.  
 
BETALING:  
Fakturaer får dere direkte tilsendt hver måned. Vi oppfordrer dere til å benytte 
Avtalegiro. Juli er betalingsfri måned. 
 
PARKERING 
På grunn av barnas sikkerhet ønsker vi at dere rygger bilen inn i «parkeringslommen». Det er dessverre ikke tillatt å la bilen 
stå på parkeringsplassen hele dagen. Parkering forbudt ved søppelskuret, hvis det skjer noe skal utrykningskjøret kjøre inn 
her.   
 
OPPSIGELSE:  
Skal barnet slutte i barnehagen er det 1 måneders oppsigelsestid. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende måned. 
Oppsigelse leveres på: 
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/ 
 
 
FLYTTING OG NY ADRESSE:  
Dette melder dere fra om skriftlig til daglig leder. 
 
OPPMØTE PÅ TUR:  
Dersom det er bestemt at avdelingen eller hele barnehagen skal på tur, må dere møte opp til avtalt tidspunkt.  
 
VEDTEKTER:  
Alle barnehager har egne vedtekter der det står mye viktig og nyttig informasjon. Husk å lese barnehagens vedtekter.  
 
ADRESSE:  
Fornebuveien 39, 1366 LYSAKER  
 
E-POST:  
lysaker@laringsverkstedet.no  

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/
mailto:lysaker@laringsverkstedet.no
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Bakgrunnsdokumenter
 

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

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 
 

Læringsverkstedets dokumenter 
• Verdiplattform 

• Veilederen «Vår pedagogikk»  

• 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/
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