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Drammensbarnehagen  

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et 

holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd. Gjennom 

kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. 

Forbedringsarbeidet har særskilt fokus på hovedsatsningene; språk, sosial -og emosjonell kompetanse, fysisk 

aktiv læring, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. 

Det er viktig å ta mangfoldperspektivet på alvor allerede fra tidlig alder. Hvert barn utvikles på sin måte og i 

sitt tempo, og derfor må barna i barnehagen oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. 

Ved å se forskjellene og godta dem, vil barna lære at det er akseptabelt å være forskjellige. 

 

Velkommen til Nøstodden barnehage!  

Læringsverkstedet Nøstodden barnehage er en 4 avdelings barnehage i Drammen beliggende på Åskollen 

ved Drammensfjorden, ca. 6 km fra Drammen sentrum. 

Barnehagen har lokaliteter i et gammelt bedehus bygget i 1910. I 2009 ble hele huset rehabilitert til en 

moderne barnehage, med "særpreg og sjel". I 3 etasjer boltrer barn og voksne seg, med mange muligheter 

for aktiviteter. Barnehagen har eget plaskebasseng for de minste, og en stor flott lavvo nær barnehagen - 

med en fantastisk utsikt over Drammensfjorden! 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.  

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. 

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. 

Les mer om våre verdier på Læringsverkstedets verdiplattform: https://laringsverkstedet.no/verdiplattform 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://laringsverkstedet.no/verdiplattform
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Våre satsninger og fokusområder barnehageåret 2020/2021: 
Lek: 

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - 

alene og sammen med andre. 

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

og mestre. (RP17) 

Vi i Nøstodden barnehage er opptatt av lekens egenverdi og at dette er grunnstammen i barndommen. Vi som 

voksne må ha et bevisst forhold til når vi skal hjelpe til og bidra inn i leken, på hvilken måte vi skal tilrettelegge for 

inkluderende lek og hvordan leken skal vernes. Leken er barnets arena skal alltid være på deres premisser. Dette 

krever kunnskap og kompetanse om lek og voksnes rolle.  

Våre utviklingsmål lek: 

• Alle barn skal ha gode lekeopplevelser og føle mestring i lek og samspill.  

• De ansatte skal legge til rette for at alle barn opplever vennskap og ha en god venn.  

Våre utviklingstiltak lek: 

• Øke ansattes kunnskap og kompetanse om barns lek og viktigheten av voksenrollen i dette. 

Praksisfortellinger og refleksjon skal være arbeidsmetoder som benyttes aktivt i personalgruppen. 

• Legge til rette for lek gjennom fysisk miljø og lekegrupper  

• Tilby et variert lekemiljø med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

•  Personalet skal gi barna felles erfaringer som grunnlag for lek.  
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Språk: 

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter 

som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (RP17). 

Vi ønsker å videreføre vårt fokus på språk og ha dette som satsingsområde barnehageåret 2020/2021. Språk 

er nøkkelen til lek og sosialt samspill, og det er de voksnes ansvar å være gode språklige forbilder og legge 

til rette for et rikt og godt språkmiljø.  

 
 

Våre utviklingsmål språk: 

• Hvert barn skal ut ifra sine egne forutsetninger få en god språklig utvikling.  
 

Våre utviklingstiltak språk: 

• De ansatte skal få et kompetanseløft når det gjelder språk gjennom språkløyper slik at alle er bevisst 

sin rolle som språklig forbilde i hverdagen, samt sitt ansvar for å legge til rette for språklig aktivitet. 

https://sprakloyper.uis.no/barnehage/ 
 

 

Natur: 

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne 

om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til 

at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og 

oppholde seg i naturen til ulike årstider Barna skal utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning og 

kroppslige utfordringer og få en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen 

(RP17). 

 

I Nøstodden barnehage har vi alltid hatt fokus på natur og uteliv, og i år ønsker vi å videreføre dette ved å ha 

større fokus på miljø og bærekraft.  

Våre utviklingsmål natur: 

• Barna skal få kjennskap til bærekraftig utvikling og hvordan vi best mulig kan ta vare på naturen.  

https://sprakloyper.uis.no/barnehage/
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Våre utviklingstiltak natur: 

• Vi jobber med aktivitetsprogrammet “Naturvakt” som har fokus på miljøvern og naturen som 

læringsarena. 

https://naturvakt.no/ 

• Barna skal få være “miljøagenter” i eget nærmiljø og få skape med gjenbruksmaterialer.  

• Utvikle kjøkkenhagen for å gi barna økt forståelse av hvor maten kommer fra samt gi de økt 

forståelse av prosessen “fra frø til spire.”  

 

 

Andre områder vi har fokus på i Læringsverkstedet Nøstodden barnehage:  

Barns rett til medvirkning  

Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnehagen skal legge til rette for og 

oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og å jevnlig få 

mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet (RP17). 

I barnehagen tar vi utgangspunkt i barnas interesser gjennom observasjon. Det er viktig å legge til rette for 

arenaer der barn får gi uttrykk for sine synspunkter og interesser. Dette krever et personale som tar hvert 

enkelt barn på alvor og bygger opp under enkeltbarnas ønsker og interesser.  

 

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

• Systematisk bruk av observasjon for å fange opp barnas interesser og behov 

•  Trivselsundersøkelse for førskolebarna to ganger i året, og barnesamtaler i smågrupper for barna fra 

3-5 år https://klassetrivsel.no/brukere/barnehager/ 
• Bevisstgjøre de voksnes rolle knyttet til barns medvirkning 

https://naturvakt.no/
https://klassetrivsel.no/brukere/barnehager/
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Omsorg 

I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, 

livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever 

krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette (RP17). 

Danning, vennskap, fellesskap 

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge 

grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. I barnehagen skal alle barn 

kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. 

Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnehagen skal bruke 

mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne 

kulturelle og individuelle forutsetninger (RP17). 

Vi ser omsorgsbegrepet nært opp mot relasjonskompetansebegrepet. Dette er den ansattes evne til å møte det 

enkelte barns behov og tone seg inn på barnet. Slik opplever barnet seg verdifull, sett og forstått. Det å ha en 

autoritativ voksenstil, der vi både er varme og grensesettende, bidrar til at barnet kan utvikle tillit til seg selv 

og andre. Vi ønsker å støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til å selv kunne ta imot omsorg. 

Vi jobber med danning ved å filosofere og undre oss sammen med barna og stille åpne spørsmål. Vi ønsker å 

sette barna i stand til å tenke selv og komme med egne løsninger fremfor å gi ferdige svar. Vi er opptatt av å 

støtte barns nysgjerrighet og vitebegjær.  

Vennskap og fellesskap er en sentral del av barnehagehverdagen og vi ønsker å skape et miljø der alle opplever 

seg selv som en del av fellesskapet.  

 

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

• Utjevne sosiale forskjeller ved å skape felles opplevelser og styrke det enkelte barns identitet. 
• Vi jobber systematisk med hjerteprogrammet på alle avdelinger. Vi skriver mer om hjerteprogrammet 

under punktet “fagområder”.  

• Vi jobber med Læringverkstedets handlingsplan mot mobbing og personalgruppen skal ha en felles 

emneforståelse på dette temaet. 
 https://laringsverkstedet.no/assets/lv/site/uploads/icons/Handlingsplan-mot-mobbing_2017.pdf 
 

https://laringsverkstedet.no/assets/lv/site/uploads/icons/Handlingsplan-mot-mobbing_2017.pdf
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Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 5 fagtema 

De syv fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal 

bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og 

alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold (RP17). 

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. 
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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. 
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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. 

 

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen: 

• Vi skal fortsatt ha fokus på de ulike fagområdene gjennom å ha ekstra fokus på et fagområde hver 

dag gjennom uken. Vi skal likevel tenke tverrfaglig ved at aktivitetene vi tilbyr skal ha innhold fra 

flere fagområder i rammeplanen. 
• Vi ønsker å jobbe med følgende arbeidsmåter:  

 

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

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

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

medarbeidere 

→ Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. 

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

læring innenfor alle fagtemaer. Sikrer på den måte progresjon. 
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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. Måltidet for 

oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og 

samtaler. 

Gjennom konseptet "Et godt måltid" ønsker vi i Nøstodden barnehage å vise barna alle verdiene et godt måltid gir oss. 

Vårt mål er at barna ikke bare skal bli glad i mat, men også glade av å spise den sammen med andre. Vi har 

matgrupper der barna er aktive deltakere i tilberedning av måltidene. 

 

 

Progresjon 

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna 

skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle 

aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på 

barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser (RP17). 
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Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen: 
 

Fagtemaer 

  

1-2 år 

  

3-4 år 

  

Skolestarterne 

Språk 

 

Sanger, rim, regler, 

bøker, eventyr og 

konkreter 

Sanger, rim, spill, 

gjenkjenning av 

navn, logo 

Sanger, rim, regler, 

bøker, spill, bli kjent 

med navnet sitt, 

bokstavjakt, bli kjent 

med ukedagene 

knyttet til fagdagene 

Natur 

 

Utforske, turer, 

sansemotoriske 

opplevelser, bli kjent 

med årstidene, dyr 

og insekter, oppleve 

glede ved å være ute. 

Fokus på 

begynnende 

forståelse for 

kildesortering og 

hvordan vi tar vare 

på naturen. 

Introduksjon av 

“naturvakt”-

programmet.  

 

Utforske, turer, 

årstider, mat, bål, 

eksperimenter ute. 

 

Jobbe med 

“naturvakt”-

programmet og være 

miljøagenter. 

 

Nærmiljø og 

samfunn, lengre 

turer, ta vare på 

naturen rundt oss, 

mat på bål, Blåtimen 

med Strømsgodset. 

 

Økt forståelse av 

bærekraft og miljø 

og hvordan vi 

mennesker påvirker 

miljøet. Jobbe med 

“naturvakt”-

programmet.  

 

Hjerteprogrammet

    
   

Trygghet, 

tilknytning, sosial 

kompetanse, 

hjertesamling, bruk 

av vennebøker og 

hånd-dukker. 

Relasjonsbygging, 

vennskap, historier 

om Mats og Mille, 

vennskap. 

Relasjonsbygging, 

vennskap, Mats og 

Mille, 

konfliktløsning, rose 

hverandre, 

selvhevdelse.  

Matte 

 
 

Bli kjent med 

former, tall, 

plassering og 

størrelse, formjakt 

Tall, mengde, ulike 

størrelser, mål og 

vekt, spill, 

konstruksjonslek 

Tall, mål og vekt, 

avansert 

konstruksjonslek, 

spill med terning,  
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Kreativitet 

 
 

 

Lære om fargene, bli 

kjent med ulike 

formingsmaterialer, 

musikk, sang og 

dans. 

Sanglek, estetiske 

sanseopplevelser, 

naturmateriale tas 

med inn 

Bruk av 

naturmateriale, 

klippe, lime, tegne, 

eksperimenter 

knyttet til maling og 

farger 

 

 
 

Barnehagens digitale praksis 

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i 

det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens 

føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn (RP17). 

Vi ønsker å ha en digital praksis som bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Det å utøve digital 

dømmekraft og legge til rette for barnas utforskning er en seltral del av den digitale praksisen.  

 

 

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:  

• La barna ta i bruk og få kjennskap til ulike digitale verktøy. 

•  Ansatte skal ha et kritisk forhold til bruk av digitale verktøy og formidle til foresatte hvordan vi 

bruker de digitale verktøy i hverdagen.  

• Bruke de digitale verktøy til pedagogisk dokumentasjon 

 

Overganger 

Tilvenning til barnehagen  

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i 

barnehagen (RP17).  

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. 

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 i gruppen. 
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Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen: 

• Alle barn skal få en primærkontakt i personalet ved oppstart som har ansvar for å møte barnet 

• Pedagogisk leder skal ta kontakt med familien før barnehagestart og gi informasjon om rutiner ved 

tilvenning og avdelingen  

• Familien skal oppfordres til å komme på besøk og bli litt kjent før oppstarten. 

• Vi skal arrangere et foreldremøte for nye barn våren før oppstart der foresatte får møte de ansatte på 

avdelingen og får informasjon om avdelingen.  

• Vi skal tilrettelegge for en god start ved å sørge for ro på avdelingen ved oppstart.  

• Alle foresatte skal ha en oppstartsamtale med pedagogisk leder noen dager etter oppstart der man 

sammen utveksler informasjon om barnet og drøfter tilvenningsperioden.  

 

 

 

 

Overganger innad i barnehagen 

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. 

Overgang fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling er starten på en ny epoke i barnas liv. Det er viktig for 

oss i Nøstodden barnehage at barna skal få en god og trygg overgang. 

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen: 

• Når det nærmer seg sommeren planlegger de ansatte besøksdager for de barna som skal bytte 

avdeling, der får de delta i samlingsstund, bli kjent med de ansatte, barna og avdelingen. En kjent 

voksen fra avdelingen vil være med. 

• Vi skal tilrettelegge for en overgangssamtale for de foresatte som har behov.  

• Pedagogisk leder på avdeling som barnet flytter til, skal ta kontakt med de foresatte ved å sende et 

velkommen-brev med primærkontakt og informasjon om avdelingen.  
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Overgang barnehage – skole 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god 

overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning (RP17). 

For våre førskolebarn har vi en intensjon om å gjøre det siste året i barnehagen spesielt. De skal oppleve den 

avsluttende tiden i barnehagen som spennende, utfordrende og en tid hvor iveren etter å erobre nye 

kunnskaper skyter fart. 

 

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen: 

• Alle foreldre av førskolebarn får en overgangssamtale der de sammen med pedagogisk leder drøfter 

hvilke opplysninger og informasjon om barnet som skal gis videre til barnets skole.  

• Førskolebarna drar på besøk til nærskolen på våren for å bli kjent med området rundt skolen.  

• Førskolebarna skal få oppleve egne turer og utflukter gjennom året som skal oppleves som spesielle 

og innholdsrike.  

• Vi følger retningslinjene til Drammen kommune ved overgangen barnehage-skole.  
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Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte 

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når 

noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. 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 (RP17). 

 

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud: 

• Vi skal systematisk observere, drøfte og tilrettelegge for hvert enkelt barns behov.  

• Vi skal ta foreldrene med på drøfting rundt enkeltbarns trivsel og utvikling.  

• Vi skal søke veiledning fra andre instanser dersom vi er i tvil om et barns utvikling og behov. 

 

Barnehage- hjem 

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet 

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

og samarbeidsutvalget (RP17). 

 

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage: 

• Vi skal tilby foreldresamtale to ganger i året der en av de er obligatorisk.  

• Vi skal arrangere felles foreldremøte minst en gang i året. I tillegg arrangerer vi et eget foreldremøte 

for de nye barna og et for førskoleforeldre.  

• Vi ønsker å ha en lav terskel for å drøfte ting med foreldre, og ønsker at foreldre skal oppleve at det 

er trygt å ta kontakt med barnehagen.  

• Vi samarbeider med barnehagens samarbeidsutvalg (SU) gjennom jevnlige møter for å sikre 

foreldremedvirkning.  

• Vi inviterer foreldre inn til flere ulike arrangementer i barnehagen gjennom året., 

Samarbeid med lokalmiljøet 

Vi samarbeider med Drammensbiblioteket, Strømsgodset Blåtimen, sykehjemmet på Åskollen og 

Åskollen skole gjennom ulike arrangementer gjennom barnehageåret.  

Forebyggende tjenester 

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester som alle arbeider til barns beste. En viktig 

målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med 

forebyggende tjenester.  

• PPT 

• Helsestasjon 

• BUP 
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• Barnevernet 

Andre fagmiljøer 

• Vi samarbeider med USN og er partnerbarnehage for barnehagelærerstudenter 

• Kompetansesenteret i Drammen kommune 

Planlegging, vurdering og dokumentasjon 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett 

til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et 

tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en 

lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen 

(RP17). 

Slik jobber vi med planlegging: 

• Vi jobber systematisk med planlegging gjennom årsplanlegging og månedsplaner på personalmøter, 

avdelingsmøter og planleggingsdager slik at hele personalgruppen blir inkludert.  

Slik jobber vi med vurdering: 

• Vi arbeider systematisk ved å vurdere og evaluere våre planer og vår pedagogiske praksis jevnlig.  

Slik jobber vi med dokumentasjon: 

• Vi jobber med dokumentasjon ved å skrive dagsrapporter daglig, legge ut eller henge opp bilder fra 

hverdagen vår samt skrive månedsplan og nyhetsbrev med evaluering av måneden.  

• Vi bruker pedagogisk dokumentasjon som praksisfortellinger og bilder for å evaluere og vurdere vår 

pedagogiske praksis 

• Vi jobber med dokumentasjon for å informere og synliggjøre praksis overfor foreldre og andre 

instanser (eks. PPT, kommune, barnevern).  

, 

Årshjul: 

Måned: Tradisjoner/arrangementer i bhg: 

Januar 

Vinteraktivitetsdag. “Hjertedagen” 15.01.  

Februar 

Samenes nasjonaldag 06.02. Karneval 

Mars 

Påskefrokost 

April 

 

Mai 

17.mai. Foreldremøte for nye barn.  

Juni 

Sommerfest 

Juli 
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August 

 

September 

Foreldremøte inkludert ekstra møte for førskoleforeldre  

Oktober 

FN-dag. 

November 

Julegrantenning. 

Desember 

Julebord for barna, nissefest  

 

Planleggingsdager 2020/2021: 

14.august og 21.august. Vi deltar på eventuell felles plandag med Drammen kommune. 

30.oktober. Vi drar på Østlandske lærerstevne 

8.januar. 

14.mai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon: 

Gullfisken Pedagogisk leder Renate Andersson 

Telefon: 90114063 

E-post: renate.andersson@laringsverkstedet.no 

 

Slørhalen Pedagogisk leder Lasse Hermansen  

Telefon: 90130489 

E-post: lasse.hermansen@laringsverkstedet.no 

 

Sjøhesten Pedagogisk leder Rajikaran Kantharuban 

Telefon: 90102867 

mailto:renate.andersson@laringsverkstedet.no
mailto:lasse.hermansen@laringsverkstedet.no
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E-post: 

radjikaran.kantharuban@laringsverkstedet.no 

 

Blekkspruten Pedagogisk leder Preddy Pusparaja 

Telefon: 90124237 

E-post: pusaraja.pratheepan@laringsverkstedet.no 

 

Daglig leder 
 

Fagleder  

Cathrine Frøiland: 91726002. 

 E-post: nostodden@laringsverkstedet.no 

 

Camilla Tveten: 90285780 

E-post: camilla.tveten@laringsverkstedet.no 

 

 

 

mailto:radjikaran.kantharuban@laringsverkstedet.no
mailto:pusaraja.pratheepan@laringsverkstedet.no
mailto:nostodden@laringsverkstedet.no
mailto:camilla.tveten@laringsverkstedet.no

