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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 Risenga  
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. 

 
Lek med fallskjerm og ball 

 

 

Barnehagen vår 

 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. 

Risenga ble kjøpt opp av Læringsverkstedet juni 2018. Før det var det en privat barnehage 

som ble startet opp i 1999. Vi holder til i en gammel tomannsbolig i rolige omgivelser i Asker. 

Vi har to avdelinger, Kinaputten med barn i alderen 0-3 år og Dynamitten med barn i alderen 

3- 6 år. Det jobber to assistenter og to pedagoger på hver avdeling i tillegg til en styrer i 100 

% stilling.  

Barnehagen har laget lekesoner og lekerom i ulike rom i hele barnehagen hvor vi bruker 

rommet som den tredje pedagog. Disse rommene og sonene er formingsrom, 

bevegelsesrom med lekematter og baller, matterom med cafe og butikk, språkrom med ulike 
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spill, bøker og språkposer, hjerterom med sykehus/ familie lek, lesekroker, ulike transport 

soner med tog og biler og jungel med sansemotoriske elementer for de minste barna.  

Vi har også et stort og flott uteareal som vi benytter oss mye av. Grillhytta blir brukt til å 

varme oss i på kalde utedager og lunsjen blir ofte servert i den.  

Barnehagen har tett samarbeid med Læringsverkstedet sine barnehager i nærmiljøet og med 

Asker kommune. Dette gjelder blant annet opptak, felles kurs, opplæring av ansatte og 

ledernettverk. Direktøren for oppvekst og utdanning i Asker har skrevet et forventningsbrev til 

alle barnehagene i Asker som angir føringer til barnehagene. Tverrfaglig og flerfaglig 

samarbeid er avgjørende for et likeverdig tjenestetilbud til barn og unge i Asker. Direktøren 

er opptatt av at alle virksomheter og medarbeidere i oppvekstsektoren sammen skal ha og ta 

et felles ansvar for våre barn og unge. 

Barnehagen er medlem i Private barnehager i Asker (PIA) og Private barnehagers 

landsforbund (PBL)  

For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside: 

https://laringsverkstedet.no  

Barnehagens samfunnsmandat 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 

§ 1 Formål). 

Visjon 

Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens 

framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet: 

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» 

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre 

utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i 

trygghet og empati.  

Våre verdier 

Vi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi 

klare mål og kraft til å nå dem. 

Vi skal være «Raus og tydelig». Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og 

retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre. 

 

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for 

barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 

anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som 

skal gjenspeiles i barnehagen. Ifølge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag 

formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Disse er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

https://laringsverkstedet.no/
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• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 

 
Vi voksne i Læringsverkstedet Risenga barnehage ser på barn som aktive og kompetente 
individer og vil at alle barn skal bli sett og hørt. Vi ser på barns medvirkning som en 
forutsetning for at barn skal lære og vi mener at trygghet og omsorg er viktige faktorer for at 
barna skal trives i barnehagen.  
Vi ønsker å sette fokus på flerkulturelt samhold og fellesskap igjennom de ulike kulturene vi 

har i barnehagen, dette er med på å skape toleranse, gjensidig respekt og engasjement hos 
barna. Vi skal fremme likeverd og likestilling for at barna skal lære at alle er like mye verd.  
Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta sammen 
i alle aktiviteter i barnehagen. Det er viktig at personalgruppa reflekterer over egne 
holdninger i forhold til likestilling mellom kjønnene og at vi ser på samfunnets forventninger til 
gutter og jenter. Barnehagen skal være med å oppdra barna til å møte og skape et likestilt 
samfunn. 
Vi vil at alle barn skal føle seg trygge og at vi skaper en harmonisk stemning i barnehagen.  
Barnehagen skal fremme barnas verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig 
samfunn igjennom å lære barna å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.  
Barna skal få mulighet til å utvikle seg i takt med seg selv og gruppen igjennom lek og 
læring. Personalet skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas 
identitetsutvikling og positive selvforståelse. Barnets fysiske og psykiske helse skal fremmes. 
Vi i barnehagen skal forebygge mobbing. Trygge barn har bedre selvbilde og selvtillit og 
dette er noe vi ønsker å være med på å skape. 

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 
 

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å 

leke, utforske, lære og mestre. Barna skal lære noe nytt hver dag igjennom ulike aktiviteter 

og rutiner i barnehagehverdagen. Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg. 

Personalet skal være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med 

sensitivitet. Personalet arbeider for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, 

men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. På Kinaputten lærer barna å ta 

vare på hverandre og vise omsorg gjennom å gi klemmer og koser til hverandre. I 3-4 års 

alderen på Dynamitten lærer de at de skal invitere barn som ikke har noen å leke med inn i 

leken og i førskolegruppa lærer de å si hyggelige ord til hverandre i hverdagen på eget 

initiativ.  

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek. Leken er en god arena for barns utvikling og 

læring og for sosial og språklig samhandling. Personalet har utformet det fysiske miljøet slik 

at alle barn får mulighet til å delta aktivt i lek og i andre aktiviteter, og slik at leker og materiell 



 

 

 

7 

er tilgjengelig for barna. De voksne skal fremme et inkluderende miljø der alle barn kan delta 

i lek og erfare glede i leken. På Kinaputten leker 1 -2 åringene mye ved siden av hverandre, 

dette er parallell- lek. I 2-3 årsalderen utvikler samspillet seg og de kan leke sammen med 

biler, tog ol, dette er samlek. Når de kommer i 3-4 års alderen på Dynamitten ser vi at de har 

enda bedre samspill og de leker familie, butikk ol. dette er rollelek. I førskolealderen 5- 6 år 

utvider de lekeferdighetene sine og leker med flere avanserte leker som paradis, hoppetau 

og haien kommer, dette er regelleker.  

Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring. 

De voksne skal være oppmerksomme på hvilke interesser barna har. Personalet skal også 

legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter og støtte hvert barns nysgjerrighet, 

kreativitet og tiltro til egne evner. Eksempler på progresjon i læringsprosessen i 

barnehagealderen; På Kinaputten får de kjennskap med formene trekant, runding og firkant. 

Det er disse formene som er grunnleggende for de yngste. I 3-4 års alderen utvider de 

begrepene og vet at en runding også heter sirkel, at en firkant er kvadratisk og at den kan se 

ulik ut selv om den har fire kanter. I 5-6 års alderen lærer de også om to dimensjonale og tre 

dimensjonale former.  

I Rammeplanen står det at barnehagen skal fremme danning. Vi er en barnehage med 

mange nasjonaliteter og ulike kulturer så det er viktig for oss å synligjøre og fremheve 

mangfold og ulikheter. Barnehagen skal bidra til at barna skal forstå felles verdier og normer 

som grunnlag for felles opplevelser, utforsking og læring. Vi ønsker å fremme samhold og 

solidaritet samtidig støtte barns identitetsutvikling og positive selvfølelse. I 

handlingskompetanse ser vi utvikling og progresjon i barnehagen. I 1-2 års alderen trenger 

barn veiledning når de er uenige og for eksempel krangler om en leke.  I alderen 3-4 år 

kommer de ofte til en voksen for å be om veiledning for å få hjelp til å løse konflikten. I 

førskolealderen er det flere som finner løsninger på hvordan de kan løse konfliktene uten 

voksenstøtte.  

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. Vi jobber med sosial kompetanse 

igjennom hjerteprogrammet. Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt 

sammen med andre og å være i positivt samspill med barn og voksne. Personalet skal støtte 

barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og 

lære å beholde venner. Progresjon i sosialutvikling og vennskap er i 1-3 årsalderen at de får 

lekekamerater som utvikler seg til vennskap. I 3-4 års alderen utvikler det seg til sterkere 

vennskapsbånd og i 5 –6 årsalderen tar de vare på vennene sine og beholder vennskapet.  

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk. I vår barnehage jobber vi aktivt med 

«aktiv begrepslæring» og tilbyr vi et språkmiljø som gir barna rikelig med muligheter for 

samtaler, språkgrupper, sang og bevegelser, fortellinger, rim og regler. Personalet skal 

stimulere barnas verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn 

involveres i samspill og samtaler. Progresjon i språkutviklingen; I 1-3 års alderen uttrykker de 

seg igjennom non-verbal kommunikasjon og enkelt ord og korte setninger. I 3-4 årsalderen 

har de et større ordforråd og lengere setninger. I 5-6 årsalderen har de variert ordforråd, 

leker med ord, rimer og gjenforteller historier.  

 

 

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 
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barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.        

Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for 

Læringsverkstedets pedagogikk.  

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

Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og 

utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang 

læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for 

medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å 

utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av 

anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  

 

 

 

Lekende læring, samspill og mestring 
Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli 

den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, 

fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke 

opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns 

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

Ettersom vi setter lek og vennskap høyt, er det viktig å legge til rette for gode relasjoner. Å 
delta i lek og få gode venner er avgjørende for barnets trivsel. Samspill med andre barn 
legger også grunnlaget for sosial kompetanse og læring, ettersom barnet lærer seg å ta 
hensyn til og tilpasse seg de andre barna. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til 
forståelse og vennskap på tvers av alder, språklig og kulturell ulikhet.  
En annen ting ved lek er at den fremmer barnets utvikling både emosjonelt, språklig, 
motorisk og kognitivt. Lek brukes også til bearbeiding av følelser og ikke minst gir lek glede. 
I Læringsverkstedet Risenga barnehage vil vi sette leken høyt, både den frie leken og den 

pedagogiske leken. Vi ønsker å bruke mye bevegelsesleker for å fremme barnas 

nysgjerrighet til lek sammen med andre barn og voksne.  
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 Vennskap     Lek i hinderløype 

 

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. 

 

 

Barnehagens satsingsområde 2019- 2020 
Barnehagens satsningsområde: Språk - aktiv begrepslæring  

 

Et godt språkmiljø der det enkelte barnet får gode muligheter for et rikt språklig samspill med 

andre, er med på å gi barnet et godt utgangspunkt for å lære å lese og skrive. Aktiv 

begrepslæring handler om å lære nye ord og begreper på en naturlig, morsom og fengende 

måte. Personalet har ansvar for at aktiv begrepslæring inngår i all samhandling og samspill 

med barna. Vi bruker metodikken lekende læring i arbeidet med å bli kjent med nye ord, hva 
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ordet betyr og hvordan vi bruker ordet. Vi blir kjent med selve begrepet ved bruk av alle 

sansene. Hvordan lukter, smaker og føles det og hva brukes det til? 

Vi bruker et variert språk i barnehagen. Det beriker barnas ordforråd og øker deres 

språkforståelse. På fagdagene er det viktig at vi har fokus på å bruke ord og begreper som 

hører spesielt til fagtemaet. For eksempel på mattedagen skal vi beskrive alt rundt omkring, 

telle og ha mattelek i fokus.  

I alderen 1-6 år handler utvikling av ord og begreper mye om å kunne sette ord på, og navngi 

det vi ser rundt oss. Barnehagedagen byr på mange situasjoner til å fokusere på aktiv 

begrepslæring i lek og aktiviteter både inne og ute.  

 

Når barna skal lære hva ord betyr og utvikle gode stabile begreper, er det viktig at de får 

gjøre flest mulig førstehåndserfaringer, og at de har voksne som navngir referentene og 

snakker med dem om de erfaringene de har gjort. Grunnlaget for dette er at barnet tar i bruk 

alle sansene sine mens det håndterer dem. Det ser, føler, smaker, lukter og hører. Vi tar 

bilder på turer og i aktiviteter og når de ser på bildene etter turene eller aktivitetene, 

gjenopplever de det de har vært med på og får på den måten hjelp til å huske og ordne 

erfaringene.  

Vi utforsker begrepene med bruk at konkreter, litteratur, bilder, sanger, rim og regler i 

hverdagen.  

 

               

Vi rimer sammen med «Rime-Rolf» 

Barns medvirkning 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og oppmuntre til 

at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jmf. Barnehageloven §3 

og §3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1  

Barnehagen jobber med barns medvirkning igjennom Læringsverkstedets pedagogikk. Vi 

jobber for å gi barna et godt grunnlag til å møte verden ved at barna blir hørt, sett og tatt på 

alvor. Læringsverkstedet har en egen handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen tar 

utgangspunkt i lekende læring, samspill og mestring som bidrar til arbeidet for et godt 

psykososialt læringsmiljø i barnehagen.  
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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. 

Samarbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter, to ansatte og styrer. Styrer har 

møte, tale og forslagsrett i SU. Eier kan delta hvis de ønsker. Det velges representanter til 

samarbeidsutvalget hvert år. Det velges en representant og en vara fra hver avdeling i 

barnehagen. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. 

 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
Barnehage skal legge til rette for foreldresamarbeid og en god dialog med foreldrene. Vi 
ønsker å ha et åpent og nært samarbeid med foreldrene med gjensidig tillit og respekt. Det 
er viktig at barnehagen og hjemmet står sammen om å skape en god hverdag for barnet. 
Den daglige kontakten ved henting og levering er viktig, slik at vi kan utveksle informasjon 
om barnet. Barnehagen gir tilbud om 2.  foreldresamtaler i året. Ekstra samtale kan avtales 
ved behov. 

Vi ønsker oss tilbakemeldinger på det vi gjør, både positivt og negativt. Både foreldre og 
personalet har forventinger til hverandre. Barnehagen forventer at foreldrene følger opp og 
leser informasjonen som blir lagt ut på Mykid (ukeplaner, månedsbrev etc.). 
Tilbakemeldinger og forslag fra dere foreldre er med på å påvirke vårt pedagogiske arbeid i 
hverdagen. 

Det formelle samarbeidet består av foreldremøter, foreldresamtaler og brukerundersøkelser.   
Barnehagen har minst 1 foreldremøte pr. år. Barnehagen og SU vil i løpet av året invitere til 
ulike arrangementer. Det er en fin mulighet for foreldre og bli bedre kjent med barnehagens 
arbeid, de ansatte og andre familier.  

 

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. 

Alle nye barn får komme på en besøksdag hvor vi hilser på barnet og foreldrene. Dere får da 
også vite hvem som skal være kontaktpersonen ved oppstart. Når barnet starter opp er det 
kontaktpersonen som tar imot barnet og foreldrene og er sammen med dere. 
Den første tiden i barnehagen vil være spennende for både barn og foresatte. Det er derfor 

viktig at den første tiden er gjennomtenkt og forberedt. Det er en forutsetning at foreldrene 

også setter av god tid til denne tilvenningsfasen, slik at barna blir trygge på de andre barna 
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og personalet i barnehagen. Tilvenningstiden vil variere fra barn til barn i forhold til deres 

behov.  Vi vil sette av tre dager der barnet vil ha sin egen kontaktperson, men dere må 

gjerne bruke en uke på tilvenningen hvis dere kjenner at det er det riktige for barnet. Vi har 

en åpen dialog på dette underveis i tilvenningsperioden.  

Kontaktpersonens ansvar er å møte barnet og de foresatte. Det å få en god start er viktig i 
forhold til resten av tiden i barnehagen. I barnehagen tenker vi ofte på progresjon, noe vi 
også legger vekt på i tilvenningsperioden.  
 

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. 

I barnehagen sikrer vi en god og trygg overgang ved at personalet fra Kinaputten går på 

besøk til Dynamitten sammen med de barna som skal begynne der. Dette skjer systematisk 

flere ganger i løpet av våren. Barna som skal over til Dynamitten får da god tid til å bli godt 

kjent med barna og de voksne som er der.  

 

Fra barnehage til skole  

For våre «skolestartere»/ førskolebarn 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).  

I vår barnehage legger vi til rette for at førskolebarn får mulighet til å glede seg til å begynne 

på skolen og har med seg erfaringer. De skal oppleve at det er en sammenheng mellom 

barnehagen og skolen. 

I arbeidet for å oppnå et helthetlig og sammenhengende opplæringsløp for alle barn og unge 

i kommunen oppfordres det til et tett samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte både på 

skole og i barnehage. Dette for å skape trygghet rundt overgangen mellom barnehage og 

skole. 

Vi inviterer foreldre til en skolestart samtale der vi i samarbeid med foreldrene fyller ut et 

overgangsskjema om barnet. Ved hjelp av skjemaet får skolene nødvendig informasjon slik 

at skolen på best mulig måte kan bli kjent med barnet og møte dets behov. Det skjemaet skal 

signeres av foresatte før vi kan levere det videre til skolen. 

Foreldrene blir innkalt på foreldremøte på skolen for nye foreldre i mars.  

Førskolebarna inviteres til besøk på skolen i mai for å møte fadderne sine. 

Våre førskolebarn får møte de andre førskolebarna i Risengasonen på en felles utedag - 

Vårslepp i mai / juni. 

Førskolebarna får delta i aktiviteter på skolefritidsordning SFO på en ettermiddag i juni. 

I løpet av det siste året i barnehagen er førskolebarna med på egne aktiviteter og utflukter 

som gjør det spennende, lærerikt og gøy å være førskolebarn. Det er blant annet 

aktivitetsdag på brannstasjon, brannshow på Kalvøya, svømmeopplæring i Risenga 

svømmehall, skikurs, avslutningstur, og sommerfest med fokus på førskolebarna våre.  
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I tillegg har førskolebarna en egen førskolegruppe. I førskolegruppen tilbyr vi 

skoleforberedende oppgaver som er relatert til både fagområdene og sosial kompetanse. 

Førskolebarna får et eget aktivitetshefte “Trampoline” som vi bruker i førskolegruppen.  

Trampoline er et praktisk verktøy for 5-åringene i barnehagen. Trampoline vil gi barna en 

felles kunnskapsmessig plattform innenfor ulike temaer de vil møte i skolen. Det er lagt opp 

til mange praktiske oppgaver, mye lek og moro, og arbeidsmetoder som tar hensyn til at 

barna fortsatt går i barnehagen og er på ulike ståsteder i utviklingen.  

 

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 og rammeplanen for barnehagens 

innhold og oppgaver. 

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. 

Barnehagen jobber med planlegging, dokumentasjon og vurdering gjennom månedsplaner, 

månedsbrev, og gjennom å dele bilder, dagsrapporter og kalenderen på Mykid. Personalet 

bruker tid på felles opplæring, planlegging og evaluering for å få best mulig praksis.  

Verktøy som brukes til å dokumentere barns utvikling er TRAS, Alle med og barnesamtaler.  

Foreldreundersøkelser blir gjennomført hvert år for å få med foreldreperspektivet.  

 

Våre arbeidsmåter  

Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn og barnegruppa. 

Prosjektarbeid; Tar utgangspunkt i barnas initiativ/ interesser, deres undring leder utvikling 

av innhold og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns medvirkning kan sees som 

praksis i barnehagen.  

Temaarbeid; styrer og pedagoger utarbeider innhold og prosesser i samarbeid med 

barnehagens øvrige personale. 

Repetisjon – repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema 
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Spiralprinsippet; sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns 

ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. På denne måten sikrer vi 

progresjon. 

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.  

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. 
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Barnehagens arbeid med fagområdene   

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Førskolebarna 

Språk 

Bli kjent med 

eventyret 

pannekaka og 

bukkene bruse.  

Bruke billedbøker 

aktivt.  

Leke med sanger, 

rim og regler. Vi 

klapper rytmen. 

Fokus på ormen 

den lange. 

Øve på 

språklydene 

 

 
 

Rim og regler 

Lyder og uttale 

Begrepstrening  

Tekstformidling, 

eventyr og 

fortellinger  

Leseretning 

Gjenkjenne/ forme 

sitt eget navn 

Tekstformidling, 

eventyr, fortellinger 

Dialogferdigheter 

Motsetninger  

Lytte, skille mellom 

og uttale ulike lyder 

Lage rim 
 

Natur 

Gå turer i 

nærmiljøet. 

Utforske de ulike 

årstidene.  

Leke med snø, 

pinner, steiner, 

blader og 

blomster. 

Høre på 

fuglelyder. Lete 

etter innsekter. 

Eksprimentere 

med vann, snø, 

jord og planter. 

Turdager 

Se skiftninger i 

naturen 

Lære om planter, dyr 

og insekter 

Ta være på natur og 

miljø 
 

Turdager med lange 

turer 

Lære om nærmiljøet, 

planter, dyr og 

insekter 

Ta være på natur og 

miljø 

Hjerte       

Jobbe med å 

sette ord på 

følelser.  

 

Jobbe med å kjenne 

og forstå egne 

følelser, sette ord på 

disse 

Jobbe med egne 

følelser, ta være på 

seg sjølv, gode 

måter å løse 

konflikter på 
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Øve på å gi å ta. 

Dele leker med 

hverandre. 

Få kjennskap 

med sin egen 

identitet.  

Gi positive 

ord/klemmer til 

hverandre i 

rosestolen.  
 

Lære å ta hensyn til 

andre 

Gode måter å løse 

konflikter på 

Bli kjent med Nelly 

og Hamsa 
 

Få kjennskap til 

verden rundt oss og 

kunne hjelpe andre 

mennesker 

Lese bøker om Nelly 

og Hamsa 

 
 

Matte 

Jobbe med 

former som 

trekant, firkant og 

runding. 

Bli kjent med mål 

og vekt. Stor –

liten, lang- kort, 

tung – lett.  

Bevegelses leker 

med tallrekka 1-5. 

Lek med egen 

kroppsvekt. 

Bli kjent med 

terning. 

Gjenkjenne 

dagsrytmen.  

Øve på å holde 

blyant og gaffel. 

Jobbe med former 

og tall lek 

Kjenne tallrekka 1-

10 

Størrelser, mål og 

vekt 

Varierte 

arbeidsformer, lek 

og song 

Øve på balanse 

Øve på ferdigheter 

som klippe, lime, 

perle og pusle. 

Bli kjent med 

terningen 

Jobbe med 

forskjellige 

geometriske former, 

tall, antall og 

mengde 

Størrelser, mønster 

og sortering 

Få erfaring med 

ulike typer mål, 

målenheter og 

måleredskap 

Få erfaring med 

egen kroppstyrke 

Øve på ferdigheter 

som klippe, lime, 

fargelege, å holde 

riktig i blyanten, 

saks. 

Øve på å spille spill, 

bruke terningen 
 

Kreativitet 

Dramatisering av 

eventyr og 

fortellinger.  

Øve på å male 

med pensel. 

Teikne ,klippe, 

lime. 

Bruke ulike 

formingsmateriell. 

Forme ulike 

materialer. 

Tegne, male, klippe, 

forme med plastelina 

Dramatisere 

Musikk, dans og 

bevegelse 

Lære ulike sanger 
 

Klippe etter strekker, 

fargelege innen linje/ 

strekk 

Male, få erfaring 

med ulike typer 

maling og 

malingsteknikker 

Blande farger 

Bli kjent med 

fargesirkelen 

Dramatisere 
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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 

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

danningsprosess og bidrar til utvikling av barnets sosiale kompetanse.  

 

Personalet blir kurset i konseptet “Et godt måltid” høsten 2019. Vi fortsetter med et varmt 

måltid fra Barn til bords en gang i uken frem til nytt år, og starter opp med matlaging sammen 

med barna en til to ganger i uken til vi er inne i konseptet. Barna får brødmåltid med varierte 

Bli kjent med 

rytme og klang. 

Lytte og øve på 

sanger med 

bevegelse. 

Musikk, lytte til 

ulike 

musikksjangere 

Bli kjent med ulike 

rytmer og 

bevegelse 
 

 

Lek 

og bevegelse 

Gå turer i ulendt 

terreng i ulike 

årstider. 

Selvstendighet 

Øve på av og 

påkledning. 

Leke med 

sansene, lukte, 

høre,kjenne, se, 

smake. 

Bevegelsesleker 

med ball.  

Bruke kroppen 

aktivt, klatre, 

løpe, hoppe. 

 

 

Bruke kroppen aktivt 

inne og ute 

Fast turdag hver uke 

Hinderløyper, 

klatring 

Lek med vann og 

sand 

Godt og variert 

lekemiljø som 

utfordrer og 

inspirerer til lek og 

samspill 

 

 

Turdag hver uke, 

lange turer 

Skiskole på vinterer 

Svømmekurs 

Hinderløyper, 

klatring, dans og 

allsidig bevegelse 

Regellek 
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og sunne påleggsalternativer to til tre dager i uken. De får også frukt og melk hver dag. Vi 

serverer ikke kaker eller godteri til bursdager, barna får heller velge i ulike frukter, 

grønnsaker eller smoothie.  

         
Barna er med på å lage mat  

 

 

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 har et godt samarbeid med pedagogisk-
psykologisk- tjeneste (PPT) og tverrfaglig samarbeidsteam (TFS) i kommunen. Vi 
samarbeider også tett med helsestasjonen og barnevernet. I tillegg er det tett samarbeid 
med Bondi skole ved overgang barnehage – skole.  

 

Bakgrunnsdokumenter

 

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

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 
 

Læringsverkstedets dokumenter 
• Verdiplattform 

• Veilederen «Vår pedagogikk»  

• Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 

• Virksomhetsplan 
 

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

 

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

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

 

                  Viktige datoer 2019-2020 

Dato Hva 

15.-16.08.19 Planleggingsdag  

Uke 38-39 Brannvernuke 

08.10.19 Foreldremøte  

14.10.19 Dugnad 

23.10.19 Innsamlingsaksjon for Zulufadder og markering av FN dagen med 

cafe og salg. Foreldre, søsken, besteforeldre og hjertevenner er 

hjertelig velkommen 

Okt./Nov Foreldresamtaler 

02.12.19 Julegrantenning  

13.12.19 Luciamarkering på ettermiddagen- foreldre, søsken og besteforeldre 

er hjertelig velkomne  

18.12.19 Nissefest  

02.01.20 Planleggingsdag  

Uke 3-7  Skiskole for 4 og 5 åringene 

06.02.20 Samenes nasjonaldag og aktivitetsdag 

26.02.20 Karneval 

04.03.20 Foreldremøte 

02.04.20 Forelderkaffe på ettermiddagen  

14.04.20 Planleggingsdag 

april/mai Foreldresamtaler 

12.05.20 Dugnad  

13.05.20 Vårfest 

22.05.20 Planleggingsdag  

Juni 2020 Sommerfest i regi av SU  

 

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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