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     Velkommen til Læringsverkstedet 
 

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. For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside: 
 https://laringsverkstedet.no/ 

 

 

Vi har utviklet et eget pedagogisk konsept som sikrer et svært systematisk arbeid med rammeplanens innhold. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på 
lekende læring, samspill og mestring. 

 
Vår visjon 
Vi ser på barna som verdens viktigst 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. 
Hos oss erfarer, lærer, utvikler, kunnskap og mestring, trygghet og empati. 
Våre verdier 
Læringsverkstedet har tydelige verdier som arbeidet i våre barnehager skal bygge på. Vi skal være «Leken og ambisiøs» og «vi byr på oss selv og har det moro». 
Samtidig har vi klare mål og kraft til å nå dem. Vi skal også være «Raus og tydelig» og «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. 
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 arbeid er forankret i Barnehageloven og tilhørende rammeplan

I barnehagen skal barns lærelyst og læringspotensial møtes og ivartas i et omsorgs- og  
læringsmiljø preget av trygghet, inkludering og lek. 

(Meld. St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring, s.7) 

God kvalitet i barnehagene skapes av kompetente og engasjerte ansatte i samspill med barna, 
hverandre og foreldrene. (Meld. St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring, s. 9) 



  

   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 
- Det synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen 
- Det gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 

        Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og tilsyn med barnehagen 
 

      Planlegging, dokumentasjon og vurdering 
 

Planlegging 
I våre barnehager planlegges innhold og aktiviteter ut fra vårt pedagogiske konsept. Vi vektlegger barnegruppens sammensetning, kunnskap om barns utvikling og 
læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering, samt samtaler med barn og foreldre. Barnehagen er en pedagogisk 
samfunnsinstitusjon som er i kontinuerlig endring og utvikling for til enhver tid være i stand til å møte nye krav og utfordringer. Godt arbeid og kvalitetsutvikling i bar- 
nehagen krever en stadig utvikling av personalets kompetanse. 

 
Dokumentasjon 
Vi bruker dokumentasjon som et verktøy for å få synliggjøre barnehagens arbeid med pedagogisk innhold og sikre helhet og progresjon i arbeidet. Med dokumenta- 
sjon får vi innsikt i barns lek, læring og utvikling og et godt grunnlag for egen refleksjon over barnehagens arbeid med innhold og oppgaver. Det er viktig å merke seg 
at Rammeplanen tydelig viser til at barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn 
opplever, lærer og gjør i barnehagen. 
 
Vurdering 
I følge rammeplanen skal barnehagens arbeid vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og even- 
tuelle lokale retningslinjer og planer. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Vurdering er viktig for å kunne for- 
nye virksomheten og barnehagen som organisasjon .

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurdere (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 39) 

Årsplanen bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager (Hjemlet i §2 i Lov om barnehager, fastsatt av Kunn- 
skapsdepartementet) og virksomhetsplan for Læringsverkstedet. Årsplanen gir en oversikt over emnene vi skal fokusere på 
dette barnehageåret. Det vil bli utarbeidet månedsplaner for den enkelte gruppe fortløpende gjennom barnehageåret. 



  

 
Barnehagens innhold og oppgaver 
 

 

 

 
For de fleste barn er barnehagen det første trinnet i utdanningsløpet. 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.  
 
Barnehagen skal fremme: 

 Demokrati 
Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og få delta. 

 Mangfold og gjensidig respekt 
Barn skal oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskapet. 

 Likestilling og likeverd 
Barnehagen bidrar i danningen av barnas verdier og holdninger. Vi har fokus på at barn skal møtes som likeverdige individer, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, 
seksuell orientering, etnisitet, kultur, sosial status, språk og religion. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering.  
Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse. 

 Bærekraftig utvikling 
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal legge grunnlaget for barnets evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. 

 Livsmestring og helse 
Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelsen av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal gi barna utfordringer i et trygt 
miljø, og gi barn muligheter til å prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 

 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, jf. 
Barnehageloven §3 og §3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna 
skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta (Kunnskapsdepartementet, 2017). For å oppfylle rammeplanens intensjoner krever det at barnehagepersonalet er 
lydhøre og anerkjennende i sin kommunikasjon med barna.  

 

I Mattisgården barnehage er vi 
nøye med å alltid rydde søppel 

etter oss selv og etter andre når vi 
er ute på tur. I våres plukket vi full 

en 10 liters bøtte med søppel! 
 

          Spar miljø- plast adjø! 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barns rett til medvirkning 
FNs barnekonvensjon er nedfelt i barnehageloven og skal sikre barns 
meninger blir hørt og tatt på alvor. 

 
Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt, forstått og respektert av voksne 
som er av anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle i mø- te med hvert enkelt 
barn 
og barn i grupper. Barn erfarer medvirkning og innflytelse når de   får delta 
aktivt i dialog og samhandling med barn og voksne og deres på meninger og 
innspill 
bidrar til endring. Gjennom barnesamtaler og intervjuer får barna være med 
å planlegge og evaluere aktiviteter i barnehagens hver- dag. 
 
 Eksempler på hvordan vi jobber med barns medvirk- 
 ning i Læringsverkstedet: 
 
Barnemøter hvor barna får velge innhold for dagen. 
Bursdagssamling/ samlingsstund. 
Valg av lekestasjoner i frilek 
Valg av sanger, innslag. 
Ordensbarn 
Matlaging og andre praktiske gjøremål. 
Rydde og holde orden i og utenfor barnehagen. 

Barn i barnehagen har rett til å 
gi uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige 
virksomhet. 
Barn skal jevnlig få mulighet til 
aktiv deltakelse i planlegging og 
vurdering av barnehagens virk- 
somhet. Barnets synspunkter 
skal tillegges vekt i samsvar 
med dets alder og modenhet. 
(Barnehageloven § 3 Barns rett 

til medvirkning)

Visste du at: 
Læringsverkstedets kjerneverdier er: 
LEKEN—AMBISIØS 
Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi 
klare mål og kraft til å nå dem. 
RAUS—TYDELIG 
Vi har takhøyde og frihet. Samtidig tror vi på rammer 
og retningslinjer som gjør det trygt å være raus. 

Visste du at: 
 
Vi jobber hver dag for at verdens 
viktigste verdier skal vokse;barnas 
selvfølelse, foreldrenes trygghet og 
medarbeidernes kunnskap og stolthet. 
 

Barna er delt inn i grupper. Hver gruppe har faste voksne, 
som kjenner barna godt, og som møter hvert enkelt barns 
behov. Forholdene legges godt til rette for at barnas 
ønsker, tanker og behov kan komme til uttrykk gjennom 
lek, samarbeidsoppgaver, selvstendige oppgaver, 
prosjekter, en – til - en kontakt, eller samling. Det legges 
til rette for barns medbestemmelse og medvirkning. 
Barnas meninger og synspunkter blir hørt og ivaretatt. 



  

Presentasjon av barnehagen 

 
Mattisgården barnehage er en naturbarnehage. Vi har 2 avdelinger og er inndelt 1-3 års avdeling og 3-6 års avdeling. Barnehagen ligger i Saltnes i Råde 
kommune. Barnehagen holder åpent 6:30 – 17:00 alle hverdager, hele året, med unntak av følgende dager: 
 
 Alle offentlige fridager, samt romjul og påsken. 
 Vi har tre uker sommerferielukket. Sommeren 2019 i ukene 28 – 30; dvs. 8. – 28. juli. 
 5 planleggingsdager der hele personalet planlegger innhold og drift, så barnehagen er da stengt: 

2018: September: 21.09.2018 og november: 12.11.2018  
2019: Januar: 02.01.2019, Mai: 31.05.2019 og juli: 29.07.2019 

 
Vi kjennetegnes ved at vi har et hovedfokus på disse områdene som vi bygger vår pedagogikk rundt: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adresse:  
Saltnesveien 309  

1642 Saltnes    
 
 

Hjemmesider: 
laringsverkstedet.no  

 

E-post styrer 
mattisgarden@laringsverkstedet.no 

 
E-post fagleder: 

fagleder.mattisgarden@laringsverkstedet.no 
 

Styrer:                         Fagleder: 
    Roger Olsen              Karen Kraugerud 

Telefonnummer: 

Birk:          92047170 

Ronja:       92018723 

Styrer:       41431579 

Fagleder:   46622790 

 
Levende lekemiljø 

 
I tråd med Læringsverkstedets 
lekesoner jobber vi med å integrere 
disse i vår barnehage. Sonene er vi 
godt i gang med, men vi har en vei igjen 
å gå. I lekesonene veileder vi barna og 
viser dem hvordan de skal bruke dem, 
vi er aktive voksne og leker sammen 
med dem. 

Lek 

De siste åra har vi jobbet aktivt med 
aktive voksne i lek med barna og 
hvordan lek skal være 
mobbeforebyggende. Vi fortsetter 
denne tråden og har fokus på det 
sosiale samspillet mellom barna i lek og 
hverdagen. Vi skal bruke 
hjerteprogrammet og samlinger aktivt 
dette året for å stadig nå målet om at 
alle barn skal føle seg verdifulle! 

Språk 

En av våre viktigste oppgaver er å bidra 
til å gi barn et best mulig språklig 
grunnlag før skolestart. Vi velger å ha 
språk som ett av våre satsningsområder 
fordi gjennom språk har barn mulighet 
til å påvirke sine omgivelser og være en 
del av fellesskapet. Barn skal få utvikle 
seg ut i fra sine egne språkferdigheter til 
å få delta aktivt i lek. 

 

 



  

 August 2018 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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I barnehagens nærmiljø 
Birk 
Vi har flere «faste» områder vi jevnlig besøker når vi er på tur. Ofte går turen litt rundt 
omkring i veien rundt barnehagen. Spesielt i høsthalvåret når det er mange små og nye barn 
går vi korte turer i nærheten for så å utvide litt mer etter jul. Både med og uten niste. «Veien 
er målet», og det er utrolig mye spennende der ute! Denne høsten skal vi utforske bak 
Spetalen skole hvor de har en liten hinderløype og ta turen til «Indianerplassen» i skogen. 
Til våren skal vi besøke Agnes stranda og forske litt på hva som finnes i vannkanten.  
 
Ronja 

I nærmiljøet vårt har vi både sjø og skog. I skogen bak Spetalen skole har vi tre steder vi 
ofte går tur til. Det er Klatretreet, den gamle BMX-banen og 
Indianerplassen/barnehageplassen. Vi benytter turterrenget i Andersrødskogen. 
Ved sjøen har vi også flere muligheter. Den nærmeste starnda kalles Paradisstranda, også 
har vi området ved Rubingen Camping, Ellingsstranda og Agnesstranda. Vi har muligheten 
til å besøke Saltholmen hvor det er skuringsstriper og jettegryter fra istiden. 
Vi benytter oss av og til av kunstgressbanen nedenfor Saltnes Barnehage og besøker 
skolegården på Spetalen skole.  
Når det er snø går vi på ski på Brennajordet, aker i bakkene ved den gamle BMX-banen, 
ved Brennajordet eller ved kunstgressbanen. Vi besøker også Tomb VGS, da tar vi bussen. 
 

 
  MATTISGÅRDEN 

I EN KLANGBUNN AV NATUR. 
Vi vet om en kilde som ingen kan tømme, hver dag står den der og byr på seg selv og vil gi opplevelser for hele sanseapparatet, til alle barn og voksne, 
samme hvilken alder, sinnstilstand eller utviklingsnivå de er på. Den kilden er gratis, og den heter Naturen. Den har rom for alle og veldig høyt under 
taket og den slutter aldri å overraske. Så kom hit og drikk du som tørster … Vi må lære barna å bruke den, å høste av den, ta vare på den, spille på lag 
med den og å elske den. Da vil den berike dem med uante ferdigheter og lekeopplevelser og holdninger som er viktig for resten av livet.  
Så slipp barna løs, la dem smake på livets mangfoldighet: en nyspikket fløyte, en nyoppredd blomstereng, la dem ligge i hengekøya og lytte til lyden av 
vinden som herjer med trærne, la dem kjenne på sanda som renn mellom tærne, la dem fange bjørnebæra høyt oppe mellom piggene, la dem fange 
vannet i store demninger,  la dem kjenne meitemarken krype mellom fingrene, la dem tegne i grusen, la dem synge godnattsang for musen , la dem 
gjemme seg i lønneløv og la dem bade i tøys og tøv.  
 
Derfor har vi skogen full av stubber, derfor har vi jord og sand i hagen og på magen, derfor har vi byggeplassen full av planker og pinner. Derfor har vi 
høner og kaniner som springer, derfor har vi epler, moreller og plommer som henger i trærne, derfor har vi fugler i hver ei kasse, derfor har vi lekelyst i 
bøtter og spann, derfor lager vi alt som går an. Kom til oss så kan vi vise eller dikte ei vise før vi skal spise .. ute… 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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  DAGS-OG UKESOVERSIKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
  4-åringer - 

turdag 
5-årsklubb - 
turdag 

Møtedag 3-åringer & Birk - 
tur 

 Ronja - 
dyrestell 

Birk - dyrestell Birk - dyrestell Ronja - 
dyrestell 

Ronja - dyrestell 

 Tema: Telle-
Tarik 

Tema: Hjerte-
Rud 

Tema: Farge-
Paletta 

Tema: Ute-
Mons 

Tema: Rime-Rolf 

6:30-7.30 Barnas lek Barnas lek Barnas lek Barnas lek Barnas lek 
7.30-8:15 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 
Birk 
8:00-9:30 

Lekeaktiviteter 
på Birk 

Lekeaktiviteter 
på Birk 

Lekeaktiviteter 
på Birk 

Lekeaktiviteter 
på Birk   

Lekeaktiviteter 
på Birk 

9:30-9:45 Røris, inne 
eller ute 

Lekegrupper Lekegrupper Lekegrupper Felles turdag, 
Ute-Mons 

10:00-10:30 Samling, Telle-
Tariq 

Samling, 
Hjerterud 

Samling, Farge-
Paletta 

Samling, 
Rime-Rolf 

Tur 

10:30-11:15 Lunsj, brød Lunsj, 
varmmat 

Lunsj, varmmat Lunsj, brød Turmat 

11:15-13:30 Soving, hvile Soving, hvile Soving, hvile Soving, hvile Soving, hvile 
Ronja: 
8:45-11:00 

Lekeaktiviteter Lekeaktiviteter Lekeaktiviteter Lekeaktiviteter  Lekeaktiviteter 

11:00-11:30 Samling Samling Samling Samling Samling 
11:30-12:30 Lunsj Varmmat Varmmat Lunsj Restemataktig 
12:30-14:15 Lekeaktiviteter Lekeaktiviteter Lekeaktiviteter Lekeaktiviteter  Lekeaktiviteter 
13:30-14:45 Frukt Frukt Frukt Frukt Frukt 
14:45-16:50 Barnas lek Barnas lek Barnas lek Barnas lek Barnas lek 
16:50-17:00 Rydding Rydding Rydding Rydding Rydding 

 

Klukk-klukk, vi 
heter Elleville-
Elfrid og Lina! 



  

 

 Oktober 2018 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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Likestilling  
 

Barnehagen bidrar i danningen av barnas verdier og holdninger. Vi har fokus på at barna skal møtes som likeverdige individer, uavhengig av kjønn og de oppmuntres 
til aktiv deltakelse barnehagens fellesskap og aktiviteter. 

 
Våre medarbeidere er beviste på sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles på en helhetlig 
måte i barnehagens innhold og oppgaver. Barn erfarer likestilling i praksis i vår fordeling av oppgaver og ansvar mellom kvinner og menn i personalgruppen og i 
lek og aktiviteter for barna, både i formelle og uformelle læringssituasjoner. 

 
 
 

Likeverd og inkluderende fellesskap 
 
 

 
  Våre medarbeidere har og tar ansvar for at hvert enkelt barn opplever at de selv og de andre i barnegruppen er viktige mennesker som har  
    betydning for fellesskapet i barnehagen. 
 
    Hvert barn er et unikt menneske og skal møtes med respekt for sin person og bakgrunn. Barn med dobbel kulturidentitet skal  
   oppleve anerkjennelse og respekt. Minoritetsbarna og deres familier er en viktig ressurs i barnehagens arbeidet med likeverd, l 
   ikestilling, åndsfrihet og toleranse. 
 
 
 
 

 
 
 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 
(Utdrag fra barnehageloven § 1 Formål) 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, like- 
verd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forank- 
ret i menneskerettighetene. (Utdrag fra barnehageloven § 1 For- 
mål) 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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Omsorg: 
I våre barnehager skal barn oppleve at de blir 
ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. De 
skal møtes av lyttende og engasjerte voksne 
som viser nærhet og innlevelse. 
Omsorg har en egen verdi og er nært knyttet til 
trygghet, oppdragelse og helse og preger hele 
barnehagedagen i Mattisgården barnehage. 
Omsorg skal prege alle situasjoner i 
hverdagslivet og komme til uttrykk når barn 
leker, lærer, og deltar i ulike rutinesituasjoner 
(som for eksempel stell, måltider, påkledning 
osv). 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Danning: 
Danning er for hvert menneske en livslang 
prosess som handler om å utvikle evne til å 
reflektere over egne handlinger og væremå- 
ter. Gjennom danning legges 
grunnlaget for allsidig utvikling. Barna skal 
erfare at de er del av fellesskapet, og å opp- 
leve at egne og andres bidrag til felleskapet 
oppleves som noe positivt. 
Barna skal utvikle trygghet på seg selv og 
egen identitet. 

  
 

 

 

 

 

  

 

     Læring: 
Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og ak- 
tiviteter, både egen initierte og planlagte vok- 
senstyrte aktiviteter. I våre barnehager legger 
vi vekt på at barna skal få brukt 
hele seg og oppleve gleden ved mestring. 
Barn er forskjellige og lærer på ulike måter. Vi 
legger til rette for allsidig læring hvor barna får 
bruke hele seg med kropp og 
sanseapparat. Vårt motto er «La ikke barna 
være passive mottakere, men aktive deltake- 
re». 
 
 
   

OMSORG, DANNING OG LÆRING 

Visste du at: ”Barnehagen skal i 
samarbeid og forståelse med 
hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og lek og 
fremme 
læring og danning som grunnlag 
for allsidig utvikling” 
Barnehageloven § 1 Formål, 1.ledd 



  

 Desember 2018 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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1.nyttårsdag  

      



 
 

                FAGOMRÅDENE 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver inneholder 7 fagområder som alle gir klare retningslinjer og krav om hva barnehagens 
innhold skal være, og hvilke temaer vi skal jobbe med. I Læringsverkstedet har vi valgt å dele uka inn i fem faste dagstemaer, der en eller fle- 
re av rammeplanens fagområder blir ivaretatt og omhandlet. Vi har daglige samlingsstunder og grupper hvor vi fokuserer på ulike temaer. In- 
teraktive samlinger er varierte og lar barna delta med alle sansene sine. 

 
Leken er for barna den viktigste aktiviteten i våre barnehager. Barns lek og læring skjer samtidig. Det skal lystbetont og morsomt, spennende 
og litt utfordrende. Barns kompetanse utvikles gradvis og over tid. Den lekes, erfares og læres når vi bruker innholdet i Hjerteprogrammet, 
Mattelek, Språk, Kreativitet eller Natur, Lek gjør erfaring og læringen morsom, naturlig og lett å mestre. I våre barnehager er lek og bevegelse 
representert i arbeidet med alle fagtemaer. Lek og bevegelse henger tett sammen og handler om livsglede og gode mestringsopplevelser. 
Ramme e planens fagområder er representert i både temaarbeid, prosjektarbeid og gjennom hverdagsaktiviteter i løpet av hele dagen. 

 
Fem fagtemaer 
I arbeidet med fagtemaene får barn utviklet sin nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær samtidig som de får utfordringer med utgangspunkt i egne interes- 
ser, kunnskaper og ferdigheter. 

 
Læringsverkstedet har utviklet et eget pedagogisk konsept hvor rammeplanens syv fagområder er satt sammen i fem fagtemaer. I våre barnehager skal det 
arbeides det svært systematisk med alle fagområder. Hvert fagtema har en fagdag per uke. Barna blir kjent med Læringsvennene, som er figurer som 
representere områder og fag i vårt pedagogiske konsept. Vi arbeider tverrfaglig med vårt pedagogiske innhold og det vil sjelden bli arbeidet med kun et 
fagområde om gangen. 
I lekende læring, samspill og mestring erfarer barna at det oppstår spontane situasjoner og dialog som rommer alle våre fem dagstema som er: 



 
 

1-ÅR 

 

FAGOMRÅDE 

 

MÅL 

 

TILTAK 1 

 

TILTAK 2 

 

TILTAK 3 

 Lære å bruke språket som en måte å 
kommunisere på 

Få kjennskap til enkle ord, setninger og 
begreper 
Føle glede ved å kunne uttrykke seg. 

Bruke språket aktivt sammen med barna 
i alle daglige situasjoner og på turer 
Lese, se i bøker, beskrive hva vi ser og 
gjør 

Bruke samlingsstund til å leke med 
språket gjennom konkreter, 
instrumenter til rytme, rim og enkle 
regler. 

Lekegrupper med fokus på språkutvikling 
tilpasset hvert barn og behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli kjent med enkle matematiske 
begreper som former, antall 

Føle glede og utvikling til mestring 

gjennom fysisk aktivitet. 

I samlingsstund hvor vi systematisk 
jobber med matematiske begreper 
som former og tall 

 Bruke frilek og naturen som arena 
for undring og refleksjon over 
matematiske begreper i det som 
befinner seg rundt oss. 

  

 Leke med barn aktivit i putekroken 
vår og på utområdet/turer og i stell 
av dyrene våre. 

Røris 
 

 

 

Legge til rette for at barna skal få 

oppleve estetiske erfaringer med 

kunst og kultur i ulike forme.  

 

 

Legge til rette for bord-aktiviteter for 
eksempel å male, leire og 
tegne. som er tilpasset til hver alder, 
slik at de får oppleve å mestre. 

Bruke naturen og årstidene som 
inspirasjon. 

Samlingsstund med fokus på fargene, 
fargesangen. 

Fokus på det som vi ser rundt oss ute og 
inne. Farger, mønster, tekstur. Ta og 
føle på. 

 

Formingsaktiviteter i egne faste 
lekegrupper inne eller ute. 

Lek i sandkassa. 

 
Ansiktsmaling/utkledning, dramatisere 

 Barna skal få føle glede ved å være ute 
i barnehagen og på turer i nærmiljøet 
året igjennom. 

Bli kjent med og utforske naturen og 
årstidene. 

Være med på stell av hønene og 
kaniener. Kjennskap til livssyklusen, fra 
fødsel til død. 

Vi har egne turdager hvor vi går en 
tur. Turen skal være på barnas 

premisser. Være nysgjerrige med barna 
når vi er ute på tur.Veien er målet. 

Samlingsstund til fokus på årstiden vi 

er i, hva er speiellt for den tro. Bruke 

symboler for været til dagstavla.  

Samle naturskatter på turer. 

 

Gå på skattejakt med barna ute, ta 
det med inn, forske og undersøke 
nærmere.  

Leke med barn aktivit i putekroken 
vår og på utområdet/turer og i stell 
av dyrene våre. 

Klekke ut egg hos høner, pare 
kaniner for å få kaninunger. 
 

 

 

Skape opplevelsen i hvert barn av at 

de er verdifulle og at de har en verdi i 

seg selv .Gi 

barna positive opplevelser i samvær 

med andre og la de føle at de er 

viktige for helheten. Fremme barnas 

sosiale ferdigheter. Å gi barna 

mulighet til å ytre sin mening og bli 

hørt. 

Hjertesamling en dag i uka med ukas 

hjertebarn i fokus.  

Snakke om følelser og bruke EQ dukker 
som konkreter sammen ed Gjertrud. 
Gode oppleveser sammen er viktig her. 
Bruke bilder til dagstavla og navnsang, 
hvem er her og hvem er ikke her tro. 

Vi veileder barna i ” her og nå situa- 
sjoner”.   Kontaktskapende 
kommunikasjon gjennom å benevne det 
vi ser. Øve på å sette seg inn i andres 
situasjon, «Hva om du slo Nils, hva tror 
du han ble da?».. 

 

Ha det gøy sammen, tulle og le. Danse 
til musikk. 

Vi har fokus på dette i frilek både ute og 
inne og ellers i barnehage- 
hverdagen. 
 
Voksne skal SE alle barna i løpet av 

dagen og være i fysisk kontakt. 
Rose mye, sende varme blikk! 

 
 
 



 
 

2-ÅR 

 

FAGOMRÅDE 

 

MÅL 

 

TILTAK 1 

 

TILTAK 2 

 

TILTAK 3 

 Lære å bruke språket som en måte å 
kommunisere på 

Få kjennskap til enkle ord, setninger og 
begreper 
Leke og få føle glede ved å uttrykke 
seg, styrke relasjoner/Vennskap 

Bruke språket aktivt og bevisst i alle 
daglige situasjoner og på turer 

 
Høytlesning, se i bøker, beskrive hva vi 
ser og gjør 

Bruke samlingsstund til å leke med 
språket gjennom konkreter som:- ting, 
sangkort, musikk, bilder, rim og regler 

 

Lekegrupper med fokus på språk og 
barnas utvikling/behov.  

Leke bevisst med språket gjennom å 
dramatisere 

 

Spille enkle språk spill/lotto.  

Bablarna. 

 

 

 

 

 

 

Bli kjent med enkle matematiske 
begreper som former, antall, 
sortering etter størrelser. 

 

Gi rom og tid for at barna skal oppleve 

glede og utvikling gjennom fysisk 

aktivitet og mestring 

I samlingsstund hvor vi systematisk 
jobber med matematiske begereper og 
bruker konkreter:  som terning, telling av 
alt mulig rart, naturmaterialer for 
sortering etter størrelser etc. 

 

Bruke frilek (kjøkken/butikk lek), og 
naturen som arena for undring og 
refleksjon over matematiske 
begreper i det som befinner seg 
rundt oss. 

 Konstruksjonslek med duplo, klosser, 
tog etc. Sortering i ryddesituasjonen. 

Sandkasselek! 

Leke med barn aktivit i putekroken 
vår og på utområdet/turer og i stell 
av dyrene våre. 

 
 

 Legge til rette for at barna skal få 

estetiske erfaringer med kunst og 

kultur i ulike forme. 

Støtte barna i å være aktive og skape 
egne kunstneriske og kulturelle 
uttrykk. 
Teste ut ulike teknikker 

Samlingsstund med fokus på fargene, 
fargesangen. 

Fokus på det som vi ser rundt oss ute og 
inne. Farger, mønster, tekstur. Ta og 
føle på. 

 

Legge til rette for bord-aktiviteter for 
eksempel å male, leire og 
Tegne, lime. 

Bruke naturen og årstidene som 
inspirasjon. 

 

Formingsaktiviteter i egne faste 
lekegrupper inne eller ute, med 
naturen/årstider og prosjekt som tema. 

Lek i sandkassa. 

 
Ansiktsmaling/utkledning, dramatisere, 
dans til ulik musikk. 

 Barna skal få føle glede ved å være ute 
i barnehagen og på turer i nærmiljøet 
året igjennom. 

Bli kjent med og utforske naturen og 
årstidene. 

Være med på stell av hønene og 
kaniener. Kjennskap til livssyklusen, fra 
fødsel til død. 

Vi har egne turdager hvor vi går en 
tur. Turen skal være på barnas 

premisser. Være nysgjerrige med barna 
når vi er ute på tur.Veien er målet. 

Samlingsstund til fokus på årstiden vi 

er i, hva er speiellt for den tro. Bruke 

symboler for været til dagstavla.  

Samle naturskatter på turer. 

 

Leke med barn aktivit i putekroken 
vår og på utområdet/turer og i stell 
av dyrene våre. 
 

 

 

Skape opplevelsen i hvert barn av at 

de er verdifulle og at de har en verdi i 

seg selv .Gi 

barna positive opplevelser i samvær 

med andre og la de føle at de er 

viktige for helheten. Fremme barnas 

sosiale ferdigheter. Å gi barna 

mulighet til å si sin mening og bli 

hørt. 

Hjertesamling en dag i uka med ukas 

hjertebarn i fokus.  

Snakke om følelser og bruke EQ dukker 
som konkreter sammen ed Gjertrud. 
Gode oppleveser sammen er viktig her. 
Bruke bilder til dagstavla og navnsang, 
hvem er her og hvem er ikke her tro. 

Vi veileder barna i ” her og nå situa- 
sjoner”.   Kontaktskapende 
kommunikasjon gjennom å benevne det 
vi ser. Øve på å sette seg inn i andres 
situasjon, «Hva om du slo Nils, hva tror 
du han ble da?».. 

 

Ha det gøy sammen, tulle og le. Danse 
til musikk. 

Vi har fokus på dette i frilek både ute og 
inne og ellers i barnehage- 
hverdagen. 
 
Voksne skal SE alle barna i løpet av 
dagen og være i fysisk kontakt. 

Rose mye, sende varme blikk! 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-ÅR PÅ BIRK 

 

FAGOMRÅDE 

 

MÅL 

 

TILTAK 1 

 

TILTAK 2 

 

TILTAK 3 

 Lære å bruke språket som en måte å 
kommunisere på 

Få kjennskap til enkle ord, setninger og 
begreper 

Leke og få føle glede ved å uttrykke 
seg, styrke relasjoner/Vennskap 
 

Bruke språket aktivt og bevisst i alle 
daglige situasjoner og på turer 

 

Høytlesning, se i bøker, beskrive hva vi 
ser og gjør 
 

Bruke samlingsstund til å leke med 
språket gjennom konkreter som:- ting, 
sangkort, musikk, bilder, rim og regler 

 

Lekegrupper med fokus på språk og 
barnas utvikling/behov. 

Leke bevisst med språket gjennom å 
dramatisere 

 

Spille enkle språk spill/lotto.  

Bablarna, Villkatten , Kims lek. 

Bruke ipad som ett virkemiddel. 

 

 

 

 

 

 

Barna skal få utvidet forståelse for 
mengde, antall, størrelser og 
sortering. 
Lære om ulike geometriske for- 

mer 

Gjenkjenne dagsrytmen 

I samlingsstund hvor vi systematisk 
jobber med matematiske begereper og 
bruker konkreter:  som terning, telling av 
alt mulig rart, naturmaterialer for 
sortering etter størrelser etc. 

 

Bruke frilek (kjøkken/butikk lek), og 
naturen som arena for undring og 
refleksjon over matematiske 
begreper i det som befinner seg 
rundt oss. 

Konstruksjonslek med duplo, klosser, 
tog etc. Sortering i ryddesituasjon 

Sandkasselek! 

Leke med barn aktivit i putekroken 
vår og i Juvet på Ronja. 

 Enkle regelleker på fotballbanen vår 
og være med på stell av dyrene. 

Røris 

 
 

 Legge til rette for at barna skal få 

estetiske erfaringer med kunst og 

kultur i ulike forme. 

Få prøve ulike teknikker. 

Støtte barna i å være aktive og 
skape egne kunstneriske og 
kulturelle uttrykk. 

Samlingsstund med fokus på fargene, 
fargesangen. 

Fokus på det som vi ser rundt oss ute og 
inne. Farger, mønster, tekstur. Ta og 
føle på. 

 

Legge til rette for bord-aktiviteter for 
eksempel å male, leire og 
Tegne, klippe og lime. 

Bruke naturen og årstidene som 
inspirasjon. 

 

Formingsaktiviteter i egne faste 
lekegrupper inne eller ute, med 
naturen/årstider og prosjekt som tema. 

Lek i sandkassa. 

 
Ansiktsmaling/utkledning, dramatisere, 
dans til ulike typer musikk 

 Barna skal få føle glede ved å være ute 
i barnehagen og på turer i nærmiljøet 
året igjennom. 

Bli kjent med og utforske naturen og 
årstidene. 

Være med på stell av hønene og 
kaniener. Kjennskap til livssyklusen, fra 
fødsel til død. 

Vi har egne turdager hvor vi går en 
tur. Turen skal være på barnas 

premisser. Være nysgjerrige med barna 
når vi er ute på tur.Veien er målet. 

Samlingsstund til fokus på årstiden vi 

er i, hva er speiellt for den tro. Bruke 

symboler for været til dagstavla.  

Samle naturskatter på turer. 

 

 

Leke med barn aktivit i putekroken 
vår og på utområdet/turer og i stell 
av dyrene våre. 

 
La barna få se og være med på  hvor 
søppel kastes, sorteres, filosofere 
sammen når søppebilen kommer. 

 

 

Skape opplevelsen i hvert barn av at 

de er verdifulle og at de har en verdi i 

seg selv .Gi barna positive opplevelser 

i samvær med andre og la de føle at 

de er viktige for helheten. Fremme 

barnas sosiale ferdigheter. Å gi barna 

mulighet til å si sin mening og bli 

hørt. 

Hjertesamling en dag i uka med ukas 

hjertebarn i fokus.  

Snakke om følelser og bruke EQ dukker 
som konkreter sammen ed Gjertrud. 
Gode oppleveser sammen er viktig her. 
Bruke bilder til dagstavla og navnsang, 
hvem er her og hvem er ikke her tro. 

Vi veileder barna i ” her og nå situa- 
sjoner”.   Kontaktskapende 
kommunikasjon gjennom å benevne det 
vi ser. Øve på å sette seg inn i andres 
situasjon, «Hva om du slo Nils, hva tror 
du han ble da?».. 

Ha det gøy sammen, tulle og le. Danse 
til musikk. 

Vi har fokus på dette i frilek både ute og 
inne og ellers i barnehage- 
hverdagen. 

 
Voksne skal SE alle barna i løpet av 

dagen og være i fysisk kontakt. 
Rose mye, sende varme blikk! 
 
 



 

 

3-ÅR PÅ RONJA 

 

FAGOMRÅDE 

 

MÅL 

 

TILTAK 1 

 

TILTAK 2 

 

TILTAK 3 

 Barna skal få erfaringer med 
begreper knyttet til 
hverdagssituasjoner på både på 
norsk og Engelsk. 
Bli kjent med ulike rim, regler og 
sanger. 
Gjenkjennelse av eget navn og 
symboler knyttet til hverdagen 

Samtale i hverdagssituasjoner, i 
lek, garderobesituasjon, samling- er og 
under måltidene 
 
Den gode samtalen 

Høytlesning, dramatisering. Fokus på 
gjentagelse i samlingene 

Bruk av konkreter og bilder. Spill 
som kimslek og lotto. 

 

 

 

 

 

 

Barna skal få utvidet forståelse for 
mengde, antall og sortering. 
Lære om ulike geometriske for- 

mer 

Gjenkjenne dagsrytmen 

Konstruksjonslek ute og inne, 
klosser, lego, stable og sortere ting 
på riktig plass i ryddesitua- sjon 

Spill med vekt på matematiske 
begreper, formjakt i hverdagssi- 
tuasjoner. 

Matlaging hvor vi måler og veier 
maten. 
Måler barnas høyde igjennom 
året. 

 Barna skal få rom til å skape noe ut 
fra egen kreativitet og evne. Barna 
skal lære om primærfarger. 
Dramatisere eventyr, synge og 
bevege seg til musikk 

Male og gjøre formingsaktiviteter med 
ulike typer materiale 

Klippe/lime blande farger Skape mestringsfølelse igjennom 
gjentagelse av sanger, dans og 
roller i dramatisering 

 Barna skal få: 

-varierte opplevelser i de 
4 ulike årstidene og få kjenne hva 
årstider innebærer. 
- få kjennskap til endringer i natu- ren 
i de ulike årstidene. 
-kjennskap til hvordan vi tar vare på 
miljøet 

Bruke værsirkel i samlinger. Samtale og 
konkreter om hva vi har på oss i forhold 
til vær og årstid 

 

Dyrestell 

Følge med på endringene i natu- ren 

igjennom året.. 

 
Kjøkkenkjemi 

Naturvoktere, vi plukker søppel i 
nærmiljøet. 
Samtaler om hvordan vi tar vare på 
naturen. 

 

 

Skape opplevelse i barna at de er 
verdifulle. Lære sosial kompetanse i 
et godt fellesskap 

Hjertesamlinger med ulike temaer 
innen sosial kompetanse 

 

Ukas hjertebarn 

Lære å kjenne egne følelser samt å se 
andres følelser. Bevisstgjøre barna i her 
og nå situasjoner. 

Ha det gøy sammen. 
Aktiviteter og leker som styrker 
fellesskapsfølelsen hvor barna må 
samarbeide og lytte til hverandre 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
4 ÅR 

 

FAGOMRÅDE 

MÅL TILTAK 1 TILTAK 2 TILTAK 3 

 

 

Utvikle ordforrådet og begreps- 
forståelse. Bruke rim og regler mer. 
Lese/fortelle fortellinger og eventyr.  

Få til flere og gode lesestunder for små 
grupper med barn. 

Bruke det aktivt i samlingsstunder, ved 
konkrete ting for barna og igjennom 
fortellinger og eventyr. 

Den gode samtale 

Lek med språket, tulleord, 
sammensatte ord 

 

 

Barna skal utvikle forståelse mønster, 
sortering, mål og vekt. 

Ulike matematiske spill og aktiviteter. Lære matematiske begreper gjennom 
lek, på tur og i hverdagssituasjoner. 

Egne mattesamlinger med fokus på 
matematiske begreper. 

 

 

Kjenne gleden av å skape noe. Få 
kjennskap til å lage ting av ulike 
materialer. Utvikle glede og 
kjennskap til musikk, sang og dans. 

Holde på med prosjekter over tid. 
Gi de tid til å skape, arbeide og 
reflektere over det de gjør. 

Barna møter voksne som er engasjerte 
og forbredte til det som skal skje. 

Ta barna aktivt med i de ulike 
prosessene. 

 

 

Oppleve gleden ved å være ute i all slags 
vær. Barna skal få kjennskap til 
endringene i de ulike årstidene og vekke 
nysgjerrigheten om det som skjer i 
naturen. De skal lære å ta vare på 
naturen. 

Turer i skogen. Gi de gode opplevelser 
ved å være ute. 

Lage metemarkterrarie 

 

 

 

Legge til rette og være med å undre seg 

over hva som skjer i skogen og med 

naturen. Være voksne som er aktive og 

støttende sammen med barna. 

Kjøkkenkjemi 

Snakke om hva som trengs for at vi tar 
vare på naturen. Vi skal 
plukke søppel i nærmiljøet. 
Dyrestell. 

 

 

Utvikle god selvfølelse hos barna, de skal 
føle seg verdifull. Lære sosial 
kompetanse. Lære om egne og andres 
følelser. Hvordan være god mot 
hverandre. 

Vi har hjertesamlinger hvor vi snakker 
om de aktuelle temaene. 

Ukas hjertebarn. 

Vi leser høyt fra Mads og Milla 
historiene og bruker ellers opplevelser 
fra ”her-og–nå” situasjoner fra barnas 
hverdag. 

Vi voksene er gode rollemodeller og er 
beviste i hvordan vi snakker og gjør ting 
mot hverandre. 



 
 

 

5 ÅR 

 
FAGOMRÅDE 

MÅL TILTAK 1 TILTAK 2 TILTAK 3 

 Barnas språklige kompetanse utvikles 
Bli kjent med bokstavene i navnet sitt i 
skrevet og muntlig form 
Bli kjent med ulike motsetninger som 
kort-lang, sur-søtt, mørk-lyst, kald-varm, 
liten- stor 
Lage egne fortellinger/historier 

Leser for barna i smågrupper, tar med 
bøker ut i naturen. 
Synge navnesanger jevnlig 
Fallskjermlek og ulike lek/forming med 
bokstaver 
Navne selv det de har laget 

Vi lager små fortellinger, enkeltvis eller i 
gruppe med utgangspunkt i 
bilder/konkreter. Disse skrives ned, henges 
på veggen og leses opp igjen. Vi dikter 
sang på bakgrunn av barnas verbale og 
kroppslige ytringer 

Tekstskaping 

Sanseleker, motsetningskort, lotto. Bruke 
alle sansene til å utforske ulike 
gjenstander 

 

Den gode samtale 

 

 

Barna skal få kjennskap til grunnleggende 
geometriske former 
Kunne telle og gjenkjenne tall fra 1 – 15. 
(regletelling, rekketelling og 
baklengstelling) Få forståelse for 
tallmengde 
Få erfaring med ulike typer mål,  
måleenheter og måleredskap. Lære om 
direkte og indirekte måling 

Klippe og lime figurer, ta bilde og se eller 
tegne inn på bilde slik at de ser at alle ting 
er satt sammen av former. Bruke kroppen 
som måleinstrument. Måle med tau og 
målebånd.  
Lage omriss av hverandre m/kaplaklosser 

Fallskjermlek, geometriske brikker, 
bøker matteleker 

Butikklek 
Telle dager og datoer i 
samlingsstund Terningspill, 
tellebrukker, puslespill 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Bli kjent med fargesirkelen, og lære 
om ulike malingsteknikker. 
Bli kjent med ulike formingsmaterialer. 

Potetrykk på tekstil, male på tre, male med 
såpe. Lære om forskjellige typer kunst og 
kunstnere. 
Dramatisere og lage egne fortellinger, lage 
håndukker. 

Lære å fingerhekle, veve. Bruke plastelina, lage trolldeig, leire og 
eksperimentere med Land art og kjemi 

 eksperimenter. 

 

 

Utvikle forståelse for vær og ulike 
værforhold 

 Lære om bålvett og å tenne bål 

 Få kjennskap til dyr, insekter og småkryp   

 som vi finner på tur og i nærmiljøet  

 Lære å ta vare på miljøet 

 
 
 Dyrestell  

Bruke magnetbilder med været på 
tavlen  

En fast turdag i uka 

Kjøkkenkjemi 

Eksperimenter 

Lete etter spor 
Bruke internett for å lære mer om dyr og 
insekter vi finner 
Ta med forstørrelsesglass på tur 
Voksne er gode rollemodeller, plukke 
søppel på tur 

 
 

 

          Utvikle en positiv selvfølelse og et  

          realistisk selvbilde 

          Utvikle sosial kompetanse og gi barna  

          gode muligheter til å utvikle vennskap 
  Lære hvordan man kan bli venner igjen  

          etter en krangel 
          Lære å fungere sammen i en gruppe, ha           
          det morsomt sammen og lære å ordne  
          opp i en konflikt. 

  Dramatisere eventyr og fantasier  

  Lese bøker/fortellinger om dette, for  

  eksempel Albert Åberg 

 Rollespill 

Følelsestrening  
Voksnen er gode rollemodeller og bidrar 
til å videreutvikle leken. 

Ukas hjertebarn med roserunde 
Markere FN-dagen 
 Bli kjent med tradisjoner og kulturer som   
 er representert i barnegruppen 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Visste du at vi i 
Mattisgården 
har eget 
formingsrom? 

KREATIVITET 
Kunst, kultur og estetikk har en sentral plass i alle 
våre barnehager. Å stimulere barns fantasi og 
skaperglede er en av våre viktigste oppgaver. Vi 
ønsker at de skal oppleve gleden ved å skape ting 
selv, og gleden av å skape ting sammen med 
andre. Tryggheten og opplevelsen det gir å utfolde 
seg, er viktig for ethvert barn og blir verdifull ballast 
for barna resten av livet. 
 
Ved å ta i bruk fantasien og utvikle kreativ tenkning 
danner vi et grunnlag for å at hvert barn kan utrykke 
seg på sin må- te. Det er viktig at de voksne er 
lyttende og oppmerksomme i samspillet med barna i 
den kreative prosessen slik at de får lyst til å 
utforske de ulike områdene i kreativitetspaletten.  
Fokuser på hvert barns sterke sider og interesser, 
og lytt til hva de føler, uttrykker og mener. 
 
Vi vil at hvert barn skal få utfolde seg gjennom 
musikk, dans, sang, tegning, drama, film, fortellinger 
og lek. Vår jobb er å gi fantasien næring og ideene 
vinger hver eneste dag. 
 
Mål for fagtemaet Kreativitet 
Barna skal få erfaring i ulike kreative uttrykk, og 
ulike ferdig- heter og teknikker. De skal oppmuntres 
til å skape sitt eget uttrykk. 

Hei, jeg heter 
Fargepaletta 



 
 

 

 Januar 2019 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 
 
1 

 1 
 

1. nyttårsdag 

2 
Planleggingsdag  
Barnehagen er 
stengt 

3 4 5 6 

 
 
2 

7 8 9 10 11 12 13 
 

 
 
3 

14 15 16 17 18 
 

19 20 

 
 
4 

21 22 23 24 25 
 

26 27 

 
 
5 

28 29 30 31  
Legg inn eventuell 
vinterferie på MyKid 
 

  
Mattislekene 
arrangeres en 
snødag i 
januar/februar 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

   
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har hjertesamling en gang i uken.  
Vi tilpasser samlingene til hvert aldrestrinn 
og jobber sammen med barnegruppa for å 
finne ut hvordan vi legger opp samlingen. 
Hilsen Hjerterud 

 
Målet med hjerteprogrammet er å la hvert barn oppleve og 
erfarer at de er unike og verdifulle. Hvert barn har verdi i kraft 
av å være seg selv og alle barn i gruppen bidrar på sin måte til 
å skape barnegruppen og fellesskapet som de er en del av i 
barnehagen. Vi ønsker å gi barn positive opplevelser i samvær 
med andre og lære dem sosiale “kjøreregler” som bidrar til et 
godt sosialt fellesskap. Vi gir barn aksept og forankring i egen 
identitet og kultur og lærer dem å ha aksept og respekt for 
andres identitet, kultur, verdier og ytringer. 

HJERTEPROGRAMMET 
Hjerteprogrammet er selve kjernen og hjertet i Læringsverkstedets 
pedagogiske arbeid. For oss er Hjerteprogrammet formålsparagrafen i praksis. 
Hjerteprogrammet er en viktig del av vårt arbeid med å sikre barns rett til 
medvirkning i våre barnehager. Det er utviklet for å gi barna mest mulig av 
positive opplevelser som de skal ha med seg resten av livet. Mye av 
grunnmuren for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. 
Vi har fokus på at hvert barn høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste 
dag.  
 
Læringsverkstedet arbeider helhetlig med barns sosiale kompetanse. 
Hjerteprogrammet har hjertet som symbol og bygger særlig på innholdet i 
rammeplanens kapittel 2.4 Sosial kompetanse og fagområdene «etikk, relgion, 
filosofi» og «nærmiljø og samfunn». Hjerteprogrammet skal utvikle barna både 
som enkeltindivider og som en del av et sosialt fellesskap.  



 
 

 
 

 Februar 2019 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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    1 2 3 

 
 
6 

4 5 6 
Samefolkets dag 
Vi markerer dagen i 
barnehagen 

7 8 9 10 
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11 12 13 14 15 
 

16 17 

 
 
8 

18 
Skolen har 
vinterferie denne 
uken 

19 20 21 22 23 24 

 
 
9 

25 26 27 28 
 

   



  

 
  Visste du at: 

Barn som blir lest for: 
Utvikler et bedre 
ordforråd 
Lærer raskere å lese 
Utvikler fantasien 
Ofte blir glad i å lese 
bøker selv 

 
Hei, jeg 
heter Rime-
Rolf! 

 
I Mattisgården har vi eget 

musikkrom i uteområdet vårt. 
Dette rommet bruker vi 

ukentlig og Arnfinn har alltid 
musikkfløyten sin på lur. 

 

 

 
 
I løpet av barnas år i Mattisgården barnehage vil 
barna få oppleve variasjon i språklæring 
gjennom samlinger, turer, hverdagssamtalen og 
andre aktiviteter. På denne måten vil de utvide 
ordforrådet sitt, utviklet språket og 
samtaleferdighetene.  
 
Vi legger vekt på: 
«Den gode samtalen» med barna. La dem slippe 
til med det de har på hjertet og delta aktivt i 
samtalen. Være gode språkmodeller som 
veileder dem i hvordan bruke språket i det 
daglige i lek og konfliktløsning. Vi leser bøker, lar 
dem bli kjent med bokstaver og lyder gjennom 
lekende læring. Rim og regler, tøyser med ord, 
ulike spill som gir begrepstrening og lar barna bli 
kjent med bokstaver/lyder i alfabetet.  
 

SPRÅK 
En av våre viktigste oppgaver er å bidra til å gi barn et best mulig språklig grunnlag 
før skolestart. Våre barnehager tilbyr et variert språkmiljø som gir barn rikelig med 
muligheter for aktiv bruk av språket i samtaler, fortellinger, høytlesing, rim og regler, 
spill, bevegelse, sang og musikk. Vi legger til rette for at hvert barn får utvikle så si- 
ne språkferdigheter så godt som mulig ut fra sine forutsetninger. 

 
Gjennom språket har barn mulighet til å påvirke sine omgivelser og være en del av 
fellesskapet. Barn trenger språk for å få delta aktivt i lek, og lek utfordrer barnet til å 
bruke og utvikle språket i samspill med andre barn. Barnet utvikler sitt ordforråd og 
sin språkforståelse i en kontekst som er trygg og god. Aktive medarbeiderne bruker 
alle barnehagens aktiviteter til utvikling av barnas språkforståelse. 
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    1  
 
 

2 3 

 
 
10 

4 5 6 7 
 
Karneval 

8 9 10 

 
 
11 

11 
 
 

12 13 14 15 16 17 

 
 
12 

18 19 20 21 22 23 24 

 
 
13 

25 26 27 28 29 
 
 

30 31 



 
 

 

NATUR 
Læringsverkstedets barnehager er aktive brukere av natur og nærmiljø. Barna skal oppleve og erfare vari- 
asjonene i de fire årstidene og naturens mangfold. De skal få undre seg og eksperimentere og få forståel- 
se for bærekraftig utvikling, samspill i naturen og mellom mennesker og natur. Barna skal være ute hver 
dag. Alle barnegrupper skal minst ha en turdag i uken. 

 
Mål for fagtemaet Natur 
Barna skal få utforske og oppdage nærmiljøet sitt og bli kjent med ulike planter og dyr, landskap, årstider og vær. 

 
Natur 
I naturfag leker og lærer barna om hva som vokser i skogen, hva trær og busker heter. De går på oppdagelsesferd 
i nærmiljøet for å lete etter innsekter, edderkopper og skrukketroll. De blir kjent med noen av steinene/bergarter 
som finnes i uteområdet, de blir kjent med dyr, fugl og insekter. 

 

 
Miljø 
Miljøvern er sentralt i barnehagen. Vi vektlegger bærekraftig utvikling og tenker gjenbruk av materiell og mindre 
forbruk der det er mulig, Vi tar vare på naturen og viser hensyn når vi ferdes ute.  

 
Teknikk og utforskning 
Å prøve hva som skjer når en blander natron og eddik er kjempe spennende, barn liker å utforsker. Ved å gjøre 
samme forsøk en mengde ganger, begynner de å glede seg, for de vet hva som kommer. Det er spennende å vite 
hvordan en forbereder forsøket og får det hele til å fungere. 

 
 
 

 
  

 
Visste du at: 
For å kunne være en barnehage med 
egne kaniner og høns er vi avhengige av 
hjelp fra foreldrene til å se etter at dyrene 
har mat og vann også i helger og ferier.  
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15 

8 9 10 
 

11 
 
Påskefrokost, 
påskehare og 
kapellanbesøk 

12 13 14 

 
 
16 

15 
 
Stengt 

16 
 
Stengt 

17 
 
Stengt 

18 
Skjærtorsdag 
Barnehagen er 
stengt 

19 
Langfredag 
Barnehagen er 
stengt 

20 21 

 
 

 

 
 
17 

22 
2.påskedag 
Barnehagen er 
stengt 

23 24 25 26 
Legg inn 
sommerferien på 
MyKid. 

27 28 

 
 
18 

29 30      



 
 

MATTELEK 
 

I Læringsverkstedet er matematikk og lek satt i system og kalles Mattelek. Vi vil gi alle barn et godt grunnlag for 
matematisk forståelse. Barn starter tidlig å utvikle sin matematiske kompetanse. De er fra tidlig alder naturlig 
nysgjerrige og opptatte av tall og telling, former og størrelser, rekkefølger og sammenhenger. Barn bruker mate- 
matikk når de sorterer, måler og sammenligner. De stiller gjerne spørsmål som: Hvor gammel er du? Hvem er 
størst? Hvem hopper lengst? 

 

Mål for fagtemaet Mattelek 
Barna skal bli kjent med logisk og matematisk tenking knyttet til deres hverdag, og skape motorisk glede, trygghet 
og utfordringer. 

 
Form 
Hvordan kan barna bli kjent med geometriske former, lære forskjeller og likheter, kopiere, lage og bruke dem i le- 
ken. 

 
Tall og mengder 
Telling danner grunnlag for at barn oppdager tallmønstre. Rim, regler og sangleker er fine aktiviteter å bruke for å 
lære om tall og mengder. Ta med Telle-Tariq! 

 
Posisjon og plassering 
Posisjon og plassering gir barna erfaring i romforståelse. 
I hvilke situasjoner kan vi lage rekker og jobbe med posisjon og plassering, hvem er først, sist hvor i rekka står jeg? 
Størrelser, mønster og sortering 
Sorteringen handler om å gruppere etter visse kriterier, størrelse, høyde, lengde, farge med mer. Sortering kan vi 
gjøre både inne som ute. Ta i bruk barnas fantasi for å lage nye mønster. 

 
Mål og vekt 
Hvordan kan du la barn på ulike alderstrinn erfare hvor tungt og lett noe er, hvor kort og langt noe er? 

 
 
 

 

Visste du at vi har 
egen snekkerbod i 
verkstedet vårt! 

 
Jeg heter 
Telle– Tariq 
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  1 
Arbeidernes dag 
Barnehagen er 
stengt 

2 3 4 5 

 
 
19 

6 7 8 9 10 11 12 

 
 
20 
 

13 14 15 16 
Vi markerer 17. mai 
og går mairunda i 
Saltnes 

17 
Norges nasjonaldag 
Barnehagen er 
stengt 

18 19 
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20 21 22 23 24 25 26 
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27 28 29 30 
Kristi 
himmelfartsdag 
Barnehagen er 
stengt 

31 
Planleggingsdag 
Barnehagen er 
stengt 

  

 
 
23 

       



 
 

Tilvenningsperioden hos oss i Mattisgården 
I tilvenningsperioden har vi stort fokus på relasjonsbygging mellom nye 
barn/foreldre og ansatte i barnehagen. Mye nærhet og forutsigbarhet gjennom 
tydelige og imøtekommende tilknytningspersoner, daglige faste rutiner og god 
kommunikasjon med foreldre. For mange barn er overgangen mellom hjem og 
barnehage stor, og vårt ønske er å gjøre det til det beste for barnet. Å følge 
individuelle behov og vaner er viktig den første tiden, for så å gradvis utvide 
«horisonten». Vi har i juni ett foreldremøte for nye foreldre, samt besøks dag for 
både foreldre og barn før ferien. Hjemmebesøk hos barnet er også noe vi mulige 
kunne tenke oss å gjennomføre før barnehagestart som en del av tilvenningen. 
«Kjennskap- skaper» vennskap. 
 

 
 

       DE MINSTE BARNA I BARNEHAGEN 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPRÅK 
På Birk jobber vi med språk dagen lang! Vi 
bruker aktivt språket gjennom hele dagen og i 
alle situasjoner. I leken, i konfliktløsning, i 
samtaler en til en, i garderoben, på 
stellerommet, ved måltider, ute og inne. 
Gjennom å beskrive det vi gjør og ser, får 
barna en god mulighet til å øke sitt ordforråd. Vi 
gjentar og har stort fokus på å prate tydelige 
uten å «rette». Ellers synger vi mye med barna, 
bruker regler/rim, tulleord, ser i bøker og bruker 
konkreter i samlingsstund. Rime-Rolf er fast 
gjest på Birk hver torsdag, han kan mange 
sanger, er glad i historier/eventyr og tøyser 
også mye med ord!  
 
 

Aktive voksne 
Er sentralt i Læringsverkstedets barnehager. Voksne som 
ser det enkelte barn, bryr seg om å høre hva barna 
ønsker å formidle, er levende interessert i barnekulturen i 
barnegruppene og ser på seg selv som en bevisst 
formidler av verdier, kunnskap og holdninger i samspillet 
med de enkelte barn. 
Aktive voksne betyr at de voksne i barnehagen stadig er i 
aktiv lek med barna der barna er om det er ute, inne, på 
gulvet, i dukkekroken eller i konsentrert konstruksjons- 
virksomhet. Dette gjelder både i den frie leken og i den 
mer strukturerte voksenstyrte leken. Lek skal være noe 
morsomt som gir gode sosiale og emosjonelle 
opplevelser. I noen situasjoner kan det være nødvendig å 
hjelpe enkelte barn til å komme med i leken eller påvirke 
barnegruppen slik at leken blir inkluderende og byr på 
gode opplevelser for alle barna. Det krever voksne som 
hele tiden er aktivt tilstede, voksne som har sett gruppen i 
lek og som kan vurdere hvordan en kan komme med nye 
innspill på en naturlig måte. 
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Foreldremøtet nye 
foreldre 
Kl. 18-19 

8 9 
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10 
2.pinsedag 
Barnehagen er 
stengt 

11 12 13 
 
Sommerspill 

14 15 16 
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DE ELDSTE BARNA - TJAMHAJALEMS 
12 herlige unger er medlemmer og skal flakse av gårde sammen med oss .. Navnet på klubben e satt sammen  av forbokstavan tel medlemman. 

Det ga i år litt smak av fjerne fjell, litt lukt av fesk og en dæsj håndverk på toppen.  Ta vel imot :   TJAMHAJALEMS. 
 

PEDAGOGISKE TANKA : 
 

Vi har valgt å gi ungan dokkers ei bokstavreise gjennom hele året .  Hovedtanken  e å vekke en interesse for språk og språkets byggeklossa. Gi dem en 
hel skog av knagga tel å heng dem på. 

En 29 retters meny som til sammen skal gi en fyldig  smak av hele alfabetet.. Alle ingrediensan eller aktiviteta e valgt med omhu og med ønske om å 
fenge  hele sanseapparatet og   utvikle et mangfold av grunnleggende  ferdigheta som e viktig å ha med i livet . Til det hele serverer vorres alltid 

nærværende servitører og læringsvenner  en pedagogisk saus som består av nysgjerrighet , krydret med skaperlyst og utforskertrang dandert med 
kontaktskapende kommunikasjon.  Alt i en  duft  av natur.  Velbekomme !! Håpe det smake.. 

 

E   *  Einergaffeljakt på elgebæsj 
• Ekorn og elgsanger 
• Eplepaiverksted 
• Epletrykk 

 
Ønskedag : Elias 
Smaksprøve: Eplefryd og eplekake 
Musikk: Edvard Elgars cellokonsert 
Dagens regle eller sang : Ekornfar han rister nøtter  
Bokstavmateriale: Einerkvist 
Kontaktskapende kommunikasjon : Empati 

 

B   *  Bading på Saltholmen  

(ta med badetøy og redningsvest ,Vi får låne badehuset 
til Yvonne , tidligere Mattiskollega . )  

• Barkebåtbygging 
• Bokstavbokverksted 
• Ballongsisten 

 
Smaksprøve: Blåskjellsuppe med baguette 
Musikk : Brandenburgerkonsert av Bach 
Dagens regle eller sang : Bamsefars fødselsdag 
Bokstavmateriale : Blåskjell 
Kontaktskapende kommunikasjon : Begeistring , 
bry seg  

 



 
 

  

 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Juli 2019 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 
 
27 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
28 

8 
Ferieuke 
Barnehagen er 
stengt 

9 10 11 12 13 14 
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Ferieuke  
Barnehagen er 
stengt 
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22 
Ferieuke  
Barnehagen er 
stengt 
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29 
Plandag 
Barnehagen er 
stengt 
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Et godt måltid 
 

I samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode 
Selvåg har Læringsverkstedet fokus på "et godt måltid" 
i barnehagen. 
Gjennom ”Et godt måltid” skal vi vise barna alle verdi- 

ene et godt måltid gir oss, og hvor mye fint vi kan lære 
av å dele det med andre. Det skal handle om god mat, 
norske mattradisjoner og gode råvarer, men like mye 
om all læringen et godt måltid kan gi, alt fra tilbered- 
ningen til nytelsen og oppryddingen etterpå. 
Et godt måltid er en viktig tradisjonsbærer og en suve- 
ren stemningsskaper. Vårt mål er at barna ikke bare 
skal bli glad i mat , men også glade av å spise den 
sammen med andre. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Visste du at:  
Vi serverer frokost 
hver dag og lager 
varm mat 3 dager i 

uken. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVREDNINGSKURS 
 
 
En god barndom med kystkultur og med en 

fantastisk beliggenhet nærme sjøen på den ene 

siden og skogen på den andre lar vi barna bli med på 

inspirerende og lærerike turer rett utenfor 

barnehagen. I skogen og ved vannet henter vi 

inspirasjon, opplevelser og ro. Vi lar oss bli kjent 

med miljøets mangfold og lærer oss å respektere 

naturen, både på land og i vann. Gjennom erfaringer 

i barnehagen skal barn lære seg å ferdes ved og på 

havet. Vi gir barna muligheter til å bli trygge ved 

vannet, oppleve fantastiske opplevelser og lære seg 

om havet som matkilde. Opplevelsene står i kø, i 

form av fiske, sette ut garn og bade. Vi er med på å 

skape en god plattform for barna i starten av livet, 

gjennom delaktighet, nyskapende, anerkjennelse og 

begeistring skal barna hos oss være klare for neste 

fase i livet når de slutter hos oss. Vi har høyt fokus 

på sikkerhet , slik at barn, foreldre og personal skal 

være trygge i sin hverdag her i barnehagen. Med et 

livredningskurs 1 gang i året følger vi anbefalingene 

til redningsselskapet. 

Vi gjennomfører livredningskurset der vi er med 

barna i havet og på stranda 



 
 

 Sammenheng og samarbeid barnehage - skole 
 

 

               Våre barnehager legger til rette for at det siste årete før skolestart er innholdsrikt og lærerikt, sosialt og morsomt. Barna skal få ta avskjed med barnehagen på en god måte 

               og glede seg til å skolestart. Våre barnehager følger så langt som mulig kommunens vedtatte planer for overgang barnehage/skole. 
 
               I Læringsverkstedets arbeid med overgang fra barnehage til skole inngår følgende: 

• Bidra til et helhetlig opplæringsløp for hvert enkelt barn med god sammenheng og overgang fra barnehage til skole. 

• Tilrettelagte for barn med særskilte behov 

• Tilrettelegge for minoritetsspråklige barn. 

• Avtale og gjennomføre skolebesøk 

• Egne opplegg for de eldste barna som gjør det spesielt å være i førskolegruppa. 

• Gode skoleforberedende aktiviteter 

• Fokus på selvstendighet 

• Fokus på selvhevdelse/ stå frem i gruppe 

• Fokus på sosial kompetanse 

• Samarbeid med kirkebygden barnehage, felles turer med 5-årsgruppene 

• Førskoledager på Kirkebygden skole 

• Følger retningslinjene i ”fra eldst til yngst”, veileder om samarbeid/sammenheng 

     mellom barnehage og skole, kunnskapsdepartementet: 
 
                            www.udir.no/Barnehage/Pedagogikk/Veiledere/Fra-eldst-til-yngst---samarbeid-og- 
                            sammenheng-mellom-barnehage-og-skole/ 

 

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehagen til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal 
skje i samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. 

(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s.59)

 
• Barnehagetiden avsluttes på en god måte. 
• Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag. 
• Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i 
barnehage og skole. 
• Foreldre godkjenner informasjonsoverføring, og har mulighe- 
ter for aktiv medvirkning i denne. 
• Lærere i barnehage og skole har felles møteplasser. 
• Kommunen initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp 
samarbeidstiltak. 
• Barnehage- og skoleeier har det overordnede ansvaret for å 
legge til rette for samarbeid. 
(Veilederen «Fra eldst til yngst» s. 9) 



 
 

FORELDRESAMARBEID 
Lov om barnehager sier: 
” Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling.” 
”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et 

foreldreråd og et samarbeidsutvalg” 
 

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Samarbeidsut- 
valget består av representanter for foreldre/foresatte, ansatte og eiere. 
Barnehagen ønsker å ha et godt og nært samarbeid med foreldrene. Dette 
gjøres gjennom den daglige kontakten på avdelingen, gjennom 
foreldresamtaler, foreldremøter, Mykid, samt diverse arrangementer. I SU 
tas viktige saker opp og diskuteres. SU fungerer som et rådgivende organ 
for barnehagen. 

 

 

Det holdes foreldremøter i barnehagen høst og vår. 
 

AT PLANER, E-POST, 
BREV , BESKJEDER 
PÅ «MYKID» 
OG OPPSLAG BLIR 
LEST 

 
AT DET GIS BESKJED 
TIL BARNEHAGEN FØR 
KL 09.30 DERSOM 
BARNET SKAL HA FRI, 
ER SYKT ELLER 
KOMMER SENERE . 

 
 

AT FORELDRE HAR 
OVERSIKT OVER BAR- 
NAS KLÆR SAMT MER- 

KER BARNAS TØY 
 
 
 
 

BARNEHAGENS 
FORVENT- 
NINGER TIL 
FORELDRE 

 
 

AT DET TAS KONTAKT 
MED PERSONALET NÅR 

BARNET BLIR HENTET. AT 
BESKJED GIS DERSOM 
BARNET SKAL HENTES 

AV ANDRE ENN 
FORELDRE 

 
 

AT RETNINGSLINJER 
FOR SYKDOM BLIR 

OVERHOLDT 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visste du at: Vi har digital- 
kommunikasjonsløsning –
Mykid-som brukes til 
beskjeder og kommunikasjon 
mellom 
barnehagen og foreldrene. 

AT ÅPNINGSTIDER BLIR 
OVERHOLDT AT DET GIS INFORMA- SJON TIL 

BARNEHAGEN OM VIKTIGE 
HENDELSER RUNDT BARNET 

Denne løsningen fungerer på 
PC, MAC, nettbrett og smart- 
telefon

Barnehagens informasjonskanaler 
God informasjonsutveksling mellom barnehagen og foreldre 
er svært viktig for at barna skal ha det best mulig når de er 
her. Dette er våre vanlige informasjonskanaler: 

 Muntlig, daglig kontakt mellom foreldre og ansatte - 
trolig den viktigste kanalen for informasjonsutveksling. 
Du kan snakke eller spørre om alt.  

 Månedsskriv med høydepunkter av barnas lek og 
læring. 

 E-post 
 MyKid med bilder, små beskrivelser av hverdagene, 

diverse informasjon og påminnelser. 
 Foreldresamtale - 45 minutters samtale om barnet ditt - 

på grunnlag av pedagogenes observasjoner. Alle får 
tilbud om to i året, men be om flere hvis du ønsker det. 

 Foreldremøter - to ganger i året om diverse temaer og 
saker. 

 Nettsiden vår - denne oppdateres foreløpig ikke så ofte. 
 Årlig, anonym brukerundersøkelse; en svært viktig 

informasjonskilde for oss ansatte om hvordan dere 
foreldre evaluerer arbeidet vårt.  

 



 
 



 
 

 


