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Barnehagens samfunnsmandat 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 
§ 1 Formål). Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å 
ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. 

Formål med barnehagens årsplan 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.        
Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  
Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal             
dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. 
Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan 
for den pedagogiske virksomheten. 

Årsplanens funksjon 
Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og 
arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.  

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere 
funksjoner: 

- Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet 
- Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 
- Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen 
- Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 

Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og 
tilsyn med barnehagen.  
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Velkommen til Læringsverkstedet Maura 
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. 

 

Barnehagen vår 
Læringsverkstedet Maura ble etablert i 2008. I 2015 flyttet vi inn i helt ny barnehage. 
Barnehagen vil fra høsten 2019 endelig ta i bruk alle 4 avdelingene. Dette gleder vi oss til! 
Læringsverkstedet Maura er en ordinær barnehage med ganske varierte dager. Hos oss 
jobber det voksne som er engasjert i jobben sin og som hver dag jobber for at vi skal få 
verdens viktigste verdier til å vokse.  

Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler 
av Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap, 
vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, 
samspill og mestring. 

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

Barnehagens samfunnsmandat 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 
§ 1 Formål). 

Visjon 
Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens 
framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet: 

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» 
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. 

For oss i Læringsverkstedet Maura betyr dette i praksis at vi:  

© Viser tilstedeværelse i leken og sitter på gulvet 
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© Tar initiativ og byr på oss selv 
© Er kreative 
© Hjelper barn inn i lek og inkluderer 
© Vi er ambisiøse på barnas vegne 

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. 

For oss i Læringsverkstedet Maura betyr dette i praksis at vi: 

© Tar barns medbestemmelse på alvor og sier mer ja enn nei 
© Ser det fra barnets perspektiv 
© Lar barna erfare selv 
© Setter tydelige grenser når det er behov for det 
© Fleksibilitet ovenfor foreldrene 

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 

 

Barnehagens formål og innhold  
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål, 3. ledd). 

Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar 
rammeplanens føringer. 
Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse. 

• Omsorg og lek, læring og danning 
• Vennskap og fellesskap 
• Kommunikasjon og språk 

 
I Læringsverkstedet Maura er vi opptatt av tilstedeværelse og aktive voksne som viser 
omsorg samtidig som vi setter grenser. Barna skal møtes med anerkjennelse og voksne som 
ser barnas behov. Vi er opptatt av at urettferdighet er rettferdighet. Ulike barn har ulike behov 
og må møtes på ulike måter. Det er læring i alt vi gjør og det er viktig å være bevisste voksne 
i møte med det enkelte barn. Samtidig er det viktig at den enkelte blir en del av gruppa. Vi er 
opptatt av at hver enkelt skal få mulighet til å utvikle seg i sitt eget tempo, men vi må legge til 
rette for utvikling. Vi observerer barnas utvikling jevnlig, og særlig i forkant av 
foreldresamtalene.  
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Læringsverkstedets pedagogiske konsept  
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har 
utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og 
Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om 
barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.        
Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for 
Læringsverkstedets pedagogikk.  

Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid  
Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og 
utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang 
læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for 
medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å 
utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av 
anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  
 

 

 
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.  

I Læringsverkstedet Maura er vi opptatt av å ha gode lekemiljøer med ulikt materiell 
tilgjengelig. Vi er også opptatt av å kunne endre lekemiljøet etter barnegruppens behov, 
dette gjelder både inne og ute. Vi vil at rommene inne og ute skal være innbydende og vekke 
barnets lyst til å leke, samt gjenspeile barnas interesser.  
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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 
Tilvenning 

Vi ønsker å gjøre oppstarten i barnehagen god og vil fokusere på dette, særlig på høsten.  

Mål: 

© Alle barna som begynner i barnehagen skal tas imot på en god måte 
© Overgangen fra liten til stor avdeling skal være gjennomtenkt og planlagt 

Tiltak: 

© Besøksdager i løpet av våren 
© Tilvenningsdatoene fordeles utover august måned 
© Alle har en kontaktperson når de begynner i barnehagen 
© Barna fra liten avdeling er på bli kjent dager på sin nye avdeling 
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Litteraturformidling 

Vi er opptatt av bøker og formidling av litteratur. Vi vil fortsette med dette i året som kommer.  

Mål: 

© Vi skal ha et levende språkmiljø med fokus på videreformidling av litteratur 

Tiltak:  

© Vi bestiller bokkasser fra biblioteket 
© Vi tilegner oss kunnskap om videreformidling av litteratur (kurs Snakkepakken) 
© Vi kartlegger språkmiljøet 

 Vi har vår egen bokkasse utenfor barnehagen 

 

Realfag 

Nannestad kommune har realfag som satsningsområde ut 2019 og dette er vi selvsagt en 
del av. Vi har blant annet mye materiell som vi har fått fra kommunen som vi bruker i dette 
arbeidet. Realfag er særlig i fokus når vi har «mattedag», men også ellers i hverdagen.  

 Vi leker med tall  
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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 Læringsverkstedet Maura betyr dette i praksis at: 

© Barnas ønsker anerkjennes 
© Barna gis valgmuligheter – vi er bevisste vårt ja og vårt nei 
© Barna ses og tas på alvor for den de er 

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. 
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Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
I Læringsverkstedet Maura er vi opptatt av å ha et godt samarbeid med foreldrene og det 
viktigste er den daglige kontakten. I tillegg har vi foreldremøte, foreldresamtaler og ulike 
foreldrearrangement. Vi har også SU (samarbeidsutvalg) i vår barnehage med 
representanter fra foreldrene og personalet.  

Her er neste barnehageårs datoer (med forbehold om endringer):  

Dato Hva  
20.09.19 
01.11.19 
02.01.20 
07.05.20 
08.05.20 

Planleggingsdager 
Barnehagen er stengt disse dagene 
 

17.09.19 
29.04.19 

Foreldremøter 
 

13.09.19 Høstfest 
25.10.19 FN-dagen 
31.10.19 Halloween 
13.11.19 Bamsesykehus 
29.11.19 Pepperkakebaking med pappaer 
04.12.19 Julelunsj 
12.12.19 Lussekattebaking med mammaer 
13.12.19 Lucia 
18.12.19 Nissefest 
23.01.19 Pysjamasfest 
06.02.20 Samenes dag 
21.02.20 Fastelaven 
26.02.20 Karneval 
Dato ikke satt Barnehagedagen 
25.03.20 Vinteraktivitetsdag 
03.04.20 Påskefrokost 
23.04.20 Sydendag 
15.05.20 Mai fest 
20.05.20 Besteforeldrekaffe Gul og Blå 
20.05.20 Besteforeldrekaffe Orange og Grønn 
03.06.20 Sommeravslutning 
Mai/juni Sommerhappening 
11.06-12.06 Overnatting for Vettene (mulig denne datoen blir noe tidligere på året) 

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. 
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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 valgt å ha besøksdager for nye barn i løpet av våren. I tillegg er vi opptatt av at alle 
skal bli tatt imot på en ordentlig måte, derfor fordeler vi tilvenningene utover august. Hver 
enkelt skal også få sin egen kontaktperson når de begynner i barnehagen.  

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. 

Barna fra småbarnsavdelingene er mye på besøk hos de store barna i løpet av våren. I 
tillegg er de mye felles ute i løpet av våren. Her blir de kjent med både barn og voksne. 
Pedagogene lager en plan for å gjøre denne overgangen best mulig. Vi har også bli kjent 
dager på stor avdeling i løpet av våren. Dette er veldig populært.  

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).  

I vår barnehage har vi en egen førskolegruppe og den kalles Vettene. I tillegg til de 
aktivitetene Vettene har innad i barnehagen, har vi også et godt samarbeid både med Maura 
skole og de andre barnehagene i vår krets. Vi har blant annet Stjernekor og fotballturnering. 

Vår pedagogiske virksomhet  
Planlegging  
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det pedagogiske      
arbeidet. Barnehagen er forpliktet til å begrunne, planlegge, vurdere og dokumentere at det 
pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven rammeplanen. 

Dokumentasjon  
Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår som en viktig 
del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i 
barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. 

Vurdering 
Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 
barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Pedagogiske evalueringer som grunnlag for vurdering. 

I Læringsverkstedet Maura er vi opptatt av å ha gode planer, men det skal også være mulig 
å vike fra disse hvis barnegruppa viser interesse for noe helt annet. Vi skriver dagsrapport 
hver dag og vi evaluerer arrangement og ulike aktiviteter jevnlig.  
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Våre arbeidsmåter 
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø. 

Noen av de arbeidsmåtene vi kan bruke gjennom et barnehageår er: 

© Prosjektarbeid, temaarbeid, repetisjon og spiralsprinsippet 
© Observasjon av enkeltbarn i forkant av foreldresamtaler 
© Hjerteprogrammet gjennomsyrer alt vi gjør 
© Brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse 
© Møtevirksomhet/kurs innad i barnehagen, i kommunen og i kjeden 
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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 

Eventyr 

Bøker/fortellinger 

Rytme 
 

Sang, rim og regler 

Gjenkjenne, forme 
og skrive navnet sitt 

Rytme/stavelser 

Tekstformidling  

Sang, rim og regler 

Gjenkjenne, forme og 
skrive navnet sitt 

Rytme/stavelse 

Begrepstrening 

Tekstformidling 

Natur 

Miljø/nærmiljø 

Dyr 

Utelek 

Fuglearter 

Dyr 

Vær og temperatur 

Miljø 

Fuglearter 

Dyr 

Vær og temperatur 

Miljø 

Hjerte       

Jeg  

Du 

Vi 

Jeg 

Du  

Vi 

Ukas ordensbarn 

Kroppen 

Jeg  

Du 

Vi 

Ukas ordensbarn 

Kroppen 

Matte 

Tallene 1-5 

Størrelse/sortering 

Form 

Tall og mengde 

Form 

Mønster, sortering 
og størrelse 

Mål og vekt 

Tall og mengde 

Form 

Mønster, sortering og 
størrelse 

Mål og vekt 

Kreativitet 

Maling 

Musikk, dans og 
drama 

Maling 

Musikk, dans og 
drama 

Skulptur 

Maling 

Musikk, dans og drama 

Skulptur 

 

Lek 
og bevegelse 

Grov- og 
finmotorikk 

Grov- og finmotorikk Grov- og finmotorikk 
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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. 
 
Vi har fra høsten 2019 to ansatte som er matansvarlige. Disse har ansvar for å sette opp en 
variert meny. Vi er opptatt av å servere god og sunn mat. I tillegg ønsker vi at måltidet skal 
være en arena for selvstendighetsstrening, sosial trening og språkutvikling.  

Tilrettelegging  
Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. 
Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, 
pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et 
inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd 
med barnets behov og utvikling. 
 
Vi har samarbeid med eksterne instanser i kommunen ved behov, som f.eks. PPT og 
barnevern.  
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