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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, 2018, § 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 Marthas Hage 
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. 

 

Hjerteboks, vi bruker denne i våre ukentlige «Hjertesamlinger» 

 

Barnehagen vår 

 

Barnehagen er plassert i flotte omgivelser på Cocheplassen, i Bamble, hvor Martha Coch, er en sentral 

del av områdets historie. Derav navnet Marthas Hage.  

Bygget er moderne, utformet, og stod klart i 2012. Barnehagen har fire avdelinger. To avdelinger for 

barn i aldersgruppen 0 – 3 år, og to avdelinger for barn i aldersgruppen 3 – 5 år.  

Barnehagens ansatte er satt sammen med tanke på kunnskap, alder og kjønn.  

Vi er en lærende organisasjon hvor utdanning til personalet, delingskultur og utviklingsarbeid, står 

som et viktig fokus i vår hverdag. Det er med utgangspunkt i dette vi kan bringe det beste til barna 

som er verdens viktigste verdier. Vår personalgruppe vet at de hverdagslige øyeblikkene er av stor 

betydning for barnets læring, utvikling og vekst. 

I tillegg til avdelingene våre har barnehagen store fellesområder. Vi har rom spesielt tilpasset fysisk 

aktivitet, hvor det ofte foregår grovmotoriske aktiviteter. I barnehagens vannlekerom, også omtalt av 

noen av barna som: «Badeland», koser barna seg i badet.  

Vi har utstyr som innbyr til lek med realfag og vårt eget veksthus. Dette er integrert i 

barnehagebyggets, andre etasje og kommer godt med når vi jobber med å så, plante og følge vekster.  

Barnehagens uteområde, inneholder blant annet kjøkkenhage og eget område for bærbusker og 

frukttrær. Vårt spennende uteområde, innbyr til lek, utfordringer og læring.  

Barnehagen kan tilby et variert terreng for utfoldelse.  Innenfor barnehagens område har vi blant annet 

eget avgrenset område for barnehagens yngste barn og vår egen grillhytte.  
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Vi samarbeider med Universitetet i Sørøst – Norge og er en partnerbarnehage. Dette innebærer at vi 

har ansatte som tar imot studenter, i barnehagen og  er praksislærere for studenter i perioden de 

studerer barnehagelærerutdanning.  

Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler av Norge. I 

våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap, vennskap, trygghet og 

glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, samspill og mestring. 

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

https://laringsverkstedet.no  

Barnehagens samfunnsmandat 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 

forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2018, § 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 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse  

 

I Marthas Hage jobber vi med verdigrunnlaget fra rammeplanen, vår visjon og verdier, systematisk, 
først ved å ha satt alle verdiene på agendaen i møter med både personal og barn, gjennom hele 

barnehageåret. Verdiene skal ha et spesielt fokus i løpet av de ulike månedene.  

 

 
 

 

 
 

https://laringsverkstedet.no/
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Dette er fordelingen, gjennom året:  

 

• Augsut: Visjon 

• Sept & okt: Raus & tydelig. Leken & ambisiøs. Livsmestring og helse  

• Nov & des: Mangfold og gjensidig respekt 

• Jan & feb: Likestilling og likeverd 

• Mars & april: Bærekraftig utvikling 

• Mai & juni: Demokrati 

 

Tiltak for å oppnå dette er: 

 

I møter for personalet presenteres først visjon og verdigrunnlag, fra et teoretisk ståsted, deretter jobbes 

det både individuelt og gruppevis med refleksjonsspørsmål for å øke bevisstheten omkring innholdet i 

verdiene våre.  

Våre ansatte skal jobbe, gjennom året, med hva verdiene betyr for oss i møte med: Barn, foresatte og 

kolleger.  

 

Fra formell møtevirksomhet føres arbeidet videre til avdeling.  

 

Eksempler på hvordan barna, eksakt møter verdiene i praksis handler om at:  

 

• Barna møter aktive, engasjerte voksne, som er der barna er 

• Barna møter varme, støttespillere som gir omsorg 

• Barna møter voksne, som deler kunnskap og setter trygge rammer 

 

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, 2018,). 

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 begrepene omsorg og lek, læring og danning, står trygghet og samspill sentralt. Lek er 

førskolebarnets, største læringsarena og for at barn skal kunne leke og lære er det en forutsetning at de 

føler seg trygge. Barna må derfor møte ansatte som viser omsorg og omtanke, og som ser hvert enkelt 

barn. Barnehagen vår skal være et trygt sted der barna kan utforske ulike sider ved vennskap, felleskap 

og samspill, da danningsprosessene foregår i samspill med andre. Sunne danningsprosesser bidrar til at 

mennesket reflekterer og «tenker», selv. Tar egne, avgjørelser og står opp for seg selv og andre.  

Tiltak for å oppnå dette er: 
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For å legge til rette for trygghet og gode møter mellom mennesker jobber personalet kontinuerlig for å 

opprettholde et godt foreldresamarbeid. Tilbakemeldinger og ønsker vedrørende barna, fra foreldrene 
tas imot med åpenhet. Personalet i vår barnehage møter barn og foresatte med et godt blikk, smil og 

respekt. De samarbeider med foreldrene om det beste for barnet, både i formelle og uformelle møter. 

Alle barn har en primærkontakt og deltar i mindre grupper, innad på avdelingene. 

Personalet bidrar til at barna utvikler selvstendighet ved å være støttende, vise omsorg og hjelpe barna. 

Dette foregår i alle situasjoner, for eksempel i lek, måltider og stell. Hver ansatt tar i bruk 

kartleggingsskjemaet: «De voksnes relasjoner til barna», to ganger pr. år, for egen refleksjon. Dette 

skal være en faktor for å vite med sikkerhet at barn møtes med respekt og varme. 

Personalet observerer barnas tilbakemeldinger, både verbale og non-verbale, og bruker eget skjema for 

foreldresamtale og «Barn i vekst», skjema for de eldste barna våre, for å dokumentere og synliggjøre 

for hele personalgruppen på avdelingen og foresatte, barnets styrker. 

Barna skal møte voksne som tar seg tid til å se hvert enkelt barn og deres behov. Personalet skal jobbe 

for at avdelingen gir barna et godt leke- og læringsmiljø. Vi er trygge voksne, hvor barna skal få 

utfolde seg og utforske. Barna skal få muligheten til å bli kjent med seg selv i samspill med både store 

og små.  

 

Læringsverkstedets pedagogiske konsept  
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har utviklet et 

pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og Lekende læring, 

samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om barnehager, 2018) og 

rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.        Omsorg og lek, læring og danning 

er svært viktige elementer i grunnlaget for Læringsverkstedets pedagogikk.  

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

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

barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang læring. Barn skal 

støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for medvirkning. For oss handler det om å 

gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt 

barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  
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Lekende læring, samspill og mestring 
Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste 

utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement 

vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på 

egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

Tiltak for å oppnå dette er: 

Personalet skal ta hensyn til barnets medvirkning og legger til rette for et læringsmiljø, på avdelingen 

og i barnehagens fellesområder, som gjenspeiler barnets behov. Eksempler på dette handler om 

tilgjengelige lekmaterialer som stimulerer til barnets fysiske, psykiske, kognitive og sosiale, utvikling. 

Læringsmiljøet tilpasses barnas alder og følger barnets utvikling, fra småbarnsavdeling til 

«skolestarter».  

Avdelingene er aldersinndelt og det legges det til rette for ulike «lekesoner», på hver avdeling. 

Eksempler er soner for rollelek og konstruksjon.  

Temadager skal arrangeres minimum seks, ganger i året, fordi dette kan være med på å skape 

variasjon, nysgjerrighet og engasjement i barnas lek.  

Personalet skal være gode rollemodeller for barna. Dette skal sikres gjennom aktivitet og engasjement. 

Den voksen skal verne om og iverksett lek. Aktivitetskort i planlegging og evaluering, skal brukes.  

De ansatte skal stimulere til et godt og allsidig lekemiljø. Vi skal tilrettelegge for et rikt miljø med 

gode muligheter for lek, og ansatte skal være lekende og nysgjerrig.  

Vår oppgave er å lære barna å leke og slik at de kan oppnå gode relasjoner seg imellom. 

 

Barna skal oppleve spenning, morsomheter og læring, gjennom lek. Gjennom lek, samling og grupper 

legger vi til rette for de gode relasjonene.  
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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 

 

Et godt språkmiljø og barns språkutvikling. 

 

Tiltak for å oppnå dette er: 

Bruk av forskningsbaserte, kompetanseutviklingstiltak fra Utdanningsdirektoratet, hvor personalet 

jobber med ulike tema, knyttet til barns språkutvikling. Språkutvikling knyttet til alder, kjønn, 
minoriteter og språkvansker er eksempler på ulike tema som skal jobbes med i personalgruppen, og 

som tas videre til avdelingene slik at det tilrettelegges for en varig endring av praksis for personalet og 

et godt språkmiljø og språklig utbytte for barna. 
 

De ulike modulene vi skal jobbe med dette barnehageåret er:  

 

• «Språk og deltakelse i lek» 

• «Språklig variasjon i hverdagen» 

• «Språklig variasjon og språklig identitet» 

• «Skriftspråkmøter» 

• «Å oppdage skriften» 

• «Barns deltakelse i lek og den voksnes rolle» 

• «Språkarbeid i overgangssituasjoner» 
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Konkrete eksempler på hvordan barna skal møte et godt språkmiljø og språkutvikling, i praksis:  

 

• Personalet benevner det de gjør, for å støtte oppunder barnas språklige, utvikling.  

• Personalet skal bruke språket aktivt, gjennom hele dagen som for eksempel under 

måltider og stellesituasjon.  

• På avdelingene har vi egne soner for språklig stimulering, med for eksempel bøker og 

bildekort, til de yngste.  

 

 Billedbøker og gjentakelse er en stor læringsarena for barna, i deres språkutvikling.  
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Barns medvirkning 
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og oppmuntre til at barna 

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

grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1  

I dag handler likestilling om et utvidet syn på mennesket. Likestilling handler om menneskers rett, 

uavhengig av religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.  

 

Tiltak for å jobbe med dette er: 

Fokus på barnehagens og barnehagens forskrift til lovverk, verdigrunnlag. Som tidligere nevnt er 

verdiene satt på agenda, for arbeid i personalgruppen, gjennom hele året. Både på et individuelt plan 

og i gruppesammenheng. Hensikten er at dette arbeidet skal gjenspeile seg i personalets møte med 

barna. 

Personalet er aktive og tilrettelegger for barns medvirkning i hverdagen gjennom å opptre lyttende og 

reflektert i møte med barna. Personalet støtter opp under barnas tanker og tilbakemeldinger ved å 

observere både verbale og nonverbale ytringer. Personalet tolker barnets signaler. De ansatte 
vektlegger barnas tanker og meninger i det daglige arbeidet, og lar det komme til uttrykk i planer og 

evalueringer. 

Barna skal få mulighet til å ta valg for seg selv og det fysiske miljøet er tilrettelagt for dette, slik at 

barn kan velge aktiviteter og materiale i leksammenheng.  

Personalet bruker vår handlingsplan mot mobbing, som verktøy, i ivaretakelse av barnet. 

Handlingsplanen «Barnehagens psykososiale læringsmiljø», tas i bruk, to ganger, i løpet av året, av 

hver ansatt, for egen og videre refleksjon, i personalgruppen.  

Samarbeid mellom barnehage og foreldre  
 

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

Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.  

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

gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får innflytelse på 

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

 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
Det er svært viktig at vi skaper og opprettholder et godt foreldresamarbeid. 

Tiltak for å oppnå dette er: 

Personalet skal være positive og imøtekommende ovenfor foreldre og foresatte i barnehagen. I hente- 
og bringe situasjoner møter personalet barn og foreldre med vennlighet.  Personalet og foresatte 

utveksler informasjon vedrørende barnet. 

Ledergruppa i barnehagen legger til rette for de formelle arenaene for foreldresamarbeid, eksempler på 
dette er Samarbeidsutvalget (SU) og foreldremøter. 

 

Pedagogisk personale tilbyr to formelle foreldresamtaler i løpet av året, er det ønskelig med flere 

samtaler, er vi åpne for dette. Barnehagens lederteam kan informere om ulike hjelpeinstanser utenfor 

barnehagen 
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Oversikt med datoer for planlagte aktiviteter: 

Hva 

Planleggingsdager 

 

1. 16. august 

2. 30. september 2019 
3. 07. November 2019  

4. Mars 2020 (eksakt dato, kommer) 

5. 06. Mai 2020 

Foreldremøter 

Høst, 2019 

Vår, 2020 

«Nye foreldre» - mai/juni 2020 

Foreldresammenkomster 

Lucia 

Påskefrokost 

«Dagen før dagen», før 17. mai 

Sommerfest 

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. 

Vi har gode rutiner ved oppstart i barnehagen, vi ønsker at barnet skal føle seg trygg og ivaretatt fra 

første dag. 

Tiltak for å oppnå dette er: 

Møte med «nye» foresatte, før nytt barnehageår starter. 

Tilvenningsperiode i barnehagen hvor barnet får utforske barnehagen og avdelingen, sammen med 

foresatte. 

Barnet får en egen primærkontakt, som er med på å gi barnet trygghet og nærhet. 

Oppstartsamtalen, er med på å skape en god relasjon til dere foresatte. 
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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. 

Tiltak for å oppnå dette er: 

I overgangen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling er besøk på tvers av avdelingene, overgang 

som tema i samlingsstund med barna og overgangssamtaler mellom personal og foresatte, sentralt. 

Dette er for å gi barna mer trygghetet i overgangen. Barna flytter sine ting, som for eksempel klær og 

sko, over på ny avdeling, for å få en følelse av tilhørighet til avdelingen. 

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).  

Tiltak for å oppnå dette er: 

Personalet tilrettelegger for aktiviteter som styrker sosial- og kommunikasjonskompetanse. Dette 

foregår gjennom barnas samhandling, initiativtaking og turtaking. 

Skolestarterne våre har eget program for mattelek og «Hjerteprogram» 

Skolestarterne har faste møtetidspunkter, gjennom hele året. På denne måten tilrettelegger personalet 

for en god overgang til skolen. 

Skolestarterne besøker skoler, skolefritidsordningen og blir kjent med skoleveien.  

I Bamble kommune har vi iverksatt eget årshjul for å sikre gode overgangsrutiner fra barnehage til 

skole. Disse rutinene følger vi.   

Vår pedagogiske virksomhet  

Planlegging  

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det pedagogiske arbeidet. 

Barnehagen, er forpliktet til å begrunne, planlegge, vurdere og dokumentere at det pedagogiske 

arbeidet er i tråd med barnehageloven rammeplanen. 

Dokumentasjon  

Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår som en viktig del av 

barnehagens arbeid. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med 

å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. 

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Tiltak for å oppnå dette er: 

Hver måned skriver pedagogisk leder på hver avdeling et månedsbrev med informasjon om hva som 

har skjedd og hva som er planlagt for kommende måned. Dokumentet synliggjør avdelingens 
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pedagogiske tiltak og aktiviteter for måneden og mange av planene er gjort med bakgrunn i barnas 

tilbakemeldinger.  
 

Gjennom vår elektroniske kommunikasjonsportal, MyKid, publiserer hver avdeling egen månedsplan. 

Dette er et verktøy for personalet på avdeling, men også informasjon om hva som skjer på avdeling for 

foresatte.  
 

Personalet skal ta utgangspunkt i nasjonalt lovverk og interne styringsdokumenter når de planlegger 

og evaluerer.  
 

Barnehagens lederteam har ansvaret for å planlegge, dokumentere og vurdere det pedagogiske 

arbeidet. Dette er i tråd med organisasjonens vektlegging av pedagogisk ledelse og har som hensikt å 

vektlegge et faglig perspektiv. Planlegging foregår i pedagogenes ubundne arbeidstid, i egne 

ledermøter, fagmøter, avdelingsmøter og i planleggingsdager.  

Hvert kvartal følges både styrer og pedagogiske ledere opp med en evaluering og vurdering av det 

pedagogiske arbeidet på avdeling og i barnehagen.  

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

Vårt pedagogiske tre viser særtrekkene i vårt pedagogiske arbeid.  
Å styrke barns egenverd er kjernen i arbeidet vårt.  

Røttene er vårt fundament, mens lek og bevegelse er stammen som bærer våre fem fagtema.  

 
Fokus på, og personalets direkte arbeid med egne verdier er viktig for å ivareta enkeltbarn, 

barnegruppe og lokalmiljø.  

 
Vi jobber blant annet i samlinger med Hjerteprogrammet, språk, mattelek, kreativitet og natur, direkte 

mot barna, som til sammen representerer brammeplans syv fagområder. Eksakte aktiviteter og tiltak i 

arbeid et med fagområdene, ser du i planen for «Arbeid med fagområdene».  

 

Hjerteprogrammet står sentralt i arbeidet med sosial kompetanse. Programmet er vårt verktøy, og 

kategoriene: Jeg, du & vi, løftes frem for barna i faste, ukentlige samlinger, med utgangspunkt i 

hverdagshistorier om Mats og Mille. 

Personalet skal med Hjerteprogrammet som verktøy, tilrettelegge for læringsfellesskap, og for at barna 

bidrar i egen og andres læring.  

«Gjør det en gang til», er en dagligdags tilbakemelding fra barn. Barn vil høre sanger, musikk, 

fortellinger, eventyr, rim, om og om igjen. Det er dette som er vårt fokus i repetisjonsprinsippet. Vi er 

bevisst, og gjentar for barna, slik at barna har mulighet til å utvikle gode læringsspor.  

Repetisjonsprinsippet, sammen med spiralprinspippet er del av fundamentet i vår pedagogikk.  

Personalet legger til rette for progresjon i barnas leke- og læringsmiljø. Barn lærer og bygger videre 

kunnskap, ved å utvide den kunnskapen de allerede har etablert. Derfor er spiralprinsippet med sin 

progresjon, så viktig for barnas videre utvikling og læring.  

Prosjektarbeid og temaarbeid er vårt verktøy i det pedagogiske arbeidet.  

Barnehagen er utstyrt med ulike digitale verktøy som Apple TV, på hver avdeling, digitalt mikroskop, 
iPad`s, projektorer, kamera, pc og lydanlegg. Dette utstyret skal være del av det daglige pedagogiske 

arbeidet i barnehagen.  
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Barnehagen har også Sphero, den bluetoothstyrte avanserte ballen, som er full av teknikk og kan styres 

via ulike apper. De digitale robotene Bee Both og Makey Makey, utstyret som får pc`n til å respondere 
på at «alt» er et keyboard, (man kan for eksempel spille, med tangenter, på et eple eller en banan : ) 

 

Dette er utstyr vi bruker, særlig, med de eldste barna i barnehagen og dette anser vi som et steg i 

retning av at barna kan bli teknologiske produsenter, ikke kun konsumenter av teknologi. Personalet 
skal legge til rette for at barna får innsikt i bruk av teknologiske enheter på en sunn måte. 

 

Personalet bruker Yammer, (kan sammenlignes med organisasjonens eget Facebook), Teams og mail 
for å ivareta kommunikasjon og delekultur, innad i barnehagen samt mellom alle barnehagene i 

Læringsverkstedet. 

 

Formidling av mye av vår praktiske informasjon til foresatte og fra foresatte til ansatte i barnehagen, 
foregår på MyKid, vår nettportal for personal og foresatte. 

 

 
 

Makey Makey, utstyret som får pc`n til å respondere på at «alt» er et keyboard. Her prøver barn ut 

grønnsaker, som tangenter.   
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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 teknologi, 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 

 

Skolestarterne 

Språk 

Bildebøker  

Synge  

Rim & regler  

Bli kjent med ulike 

eventyr  

Bli kjent med navnet sitt  

Samlingsstunder 

Bruk teknologi som 

innfallsvinkel  

Lyttetrening ved høytlesning 

Bokstaver  

Skrive, tekstskaping 

begrepstrening 

Natur 

Bli kjent med 

nærmiljøet  

Lære om husdyra 

våre  

Bli kjent med fargene i 

naturen 

Miljøvern 

Årstider  

Eksperimenter med de ulike 

elementene  

Ut i trafikken  

Økosystemet  

Hjerte       

Kjennskap til egen 

identitet  

Få hjelp til å 

gjenkjenne følelser  
 

Hjerte for andre 

Bli kjent med hva en 

familie er og hva en venn 

er   

Få kunnskap om kroppen og 

det å kunne sette navn på 

ulike, kroppsdeler 

Få kunnskap om hvordan 

ivareta egne og andres 

grenser 

Beskrive følelser, verbalt 

Matte 

Bli kjent med 

begrepene: firkant, 

trekant og sirkel  

Tall 1 til 5  

Bli kjent med begrepene: 

Først/sist, 

foran/bak/mellom, 

før/etter 

Tall 1 til 10  

Få forståelse for tallmengde. 

Bli kjent med terning 

Kjenne til størrelser, mønster 

og sortering ved for 

eksempel å bruke puslespill 

og perler 

Kreativitet 

Bli kjent med ulike 

formingsmateriell 

Bruk sansen ved å 

konstruere & forme 

med ulike materialer 

Klippe og lime  

Lær om fargene  

Øve på spontanitet & å 

stå foran en gruppe 

La barna få kjennskap til og 

veiledning i å bruke digitale 

verktøy. 

Bruk gjenbruksmateriell  

Fargesirkelen  

Sang, dans & dramatisering 

 

Lek og 

bevegelse 

Turer i nærmiljøet  

Bevegelse og dans til 

musikk 

Kroppslig mestring 

Turer i nærmiljøet  

Skape gode relasjoner i 

lek  

Aktivitets leker: sisten/ 

gjømsel  

Lengre turer, for eksempel 

til skolen i nærområdet  

Aktivitets leker: rødt lys/ 

Alle mine duer  
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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. 

 

I barnehagen har vi egen matansvarlig som ser til at barna er delaktige i matlaging sammen med 

personalet. 

 

Vi tilrettelegger for gode opplevelser og læring, rundt matlaging og måltider, og følger egen årsplan 

for arbeidet med «Et godt måltid», som er mer enn bare mat.  

 

 

Tilrettelegging  
Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. Barnehagen skal 

sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske 

tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. 

Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling. 
 

Personalet skal se hvert enkelt barn og deres behov. Vi samarbeider med kommunen og har en fast 

støttepedagog i 100 %, her i barnehagen.  
 

Jevnlig deltar vi i kompetanseteam med vår rådgiver fra Pedagogisk, - psykologisk, tjeneste hvor vi 

søker råd og veiledning, vedr. oppfølging av barn.  
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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/

