
 

 

 

1 

   

 

 

   

 

 

 

  
  

 

 

 

 

  



 

 

 

2 

                                                                                                                  

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 Notveien 
Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler 

av Norge og Sverige. 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 

Vår 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 og løfter 

Læringsverkstedet har tydelige verdier som arbeidet i våre barnehager skal bygge på. 

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. 

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 løftet til kommunen 

Vi skal være en god lagspiller og skape et godt samarbeid med lokalsamfunnet for å gi barna 

varierte opplevelser og tilknytning til nærmiljøet. Et godt samarbeid med kommunen kan 

berike både barnehage og lokalmiljø og bidra til å gi barnehagen en lokal forankring. 
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Presentasjon av barnehagen 
Barnetallet teller ved oppstert 85 barn. Barna er fordelt slik:  

Født 2013 – 22 

Født 2014 – 17 

Født 2015– 15 

Født 2016 – 15 

Født 2017 - 16 

Barna er fordelt på fire stuer – disse har navnet til ulike stjernebilder. Hver stue har barn i 

alderen 0-6 år. I tillegg til stuene har vi utegruppa Corvus. Der er det en fast pedagogisk 

leder og en assistent. Utegruppen er et tilbud til de eldste barna i barnehagen. Hver stue 

har sender ut ca tre barn daglig. Totalt 46 barn har plass på Corvus. Base for utegruppa 

er ei grillhytte (16-17 kvadratmeter) med blant annet vedovn og innlagt strøm.  

Stue: Pedagogisk leder Barnehagelærer Barne-og 

ungdomsarbeider 

Assistent 

Draco (Drage) Ivar Thoresen May Anita Bjørnaa 

(Barne og 

ungdomsarbeider på 

disp. frem til 

20.12.18) 

 Kim Andre Morsdal 

Thea Meyer 

 

Aries (Vær) Rita Hegreberg 

 

Daniella Hidalgo-

Harris 

Mariell Normann Anne Kristin 

Stenberg 

Aquila (Ørn) Veronica Johansen 

Ellen Eide 

(svangerskapspermisjon  

til 20.12.18.) 

Maria Lundli (Vikariat 

til Ellen er tilbake) 

 Valter Eriksen 

Margareth Kjelstrup 

Lepus (Hare) Hilde Haneseth Ole Marius Røsten  Marion Andreassen 

50% 

Linn Jeanette 

Bårtvedt 50% 

Espen Jensen 

Corvus 

(Ravn) 

Kurt Ivar Morsdal   David Gaskill 
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Styrer for barnehagen er Marit Skjemstad Botten. Hun har kontor i personalfløyen. Marit 

er i et vikariat for Renate Trøite. 

Personalgruppa 

Personalet teller til sammen 20 årsverk–Vi er 13 kvinner og 7 menn. Vi har en høy 

pedagogtetthet og 9 av personalet har barnehagelærerutdanning, 2 barne- og 

ungdomsarbeidere og 9 assistenter.  

Det finnes mye faglig kompetanse i personalgruppa vår. Flere av våre pedagoger har 

videreutdanning i; veiledning, spesialpedagogikk 2, kost og ernæring, 

spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole. I tillegg har Læringsverkstedet 

fokus på å sende personale på kurs for å heve kompetansen.  

Barnehagen er øvingsbarnehage for barnehagelærerutdanningen på Nord Universitet. 

Flere av våre pedagoger er øvingslærere for studenter. Så store deler av året er 

studenter i praksis hos oss. 

 

Praktisk informasjon om Læringsverkstedet Notveien 

Adresse: Læringsverkstedet Notveien, Notveien 2, 8013 Bodø 

Postadresse: Notveien 2, 8013 Bodø 

Åpningstid: 06:45 – 16:45  

Styrer: Marit Skjemstad Botten 

Eiere: Læringsverkstedet AS 

Kontonummer: 8101 39 45608  

Organisasjonsnummer: 878620852 

 

Telefonnummer: 

Styrer: 46 86 99 02  

Aquila: 46 85 91 70  

Lepus: 46 84 76 04 

Draco: 46 85 92 80  

Aries: 46 88 37 59  

Corvus: 90 84 19 87 

Web: www.laringsverkstedet.no 

Mail styrer: notveien@laringsverkstedet.no 

Mail stue: notveien.stuenavn@laringsverkstedet.no  

(eks. notveien.draco@laringsverkstedet.no) 

 

mailto:draco@laringsverkstedet.no
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Samarbeidsutvalget 2018/2019 

Foreldrerepresentanter:  

Robin Horn Olsen(Lepus)  saaki@frisurt.no tlf 91887081 

Maria Adolfsen Dahlberg (Aries) maria_adolfsen@hotmail.com tlf: 91876806 

 

Vara:  

Kent- Arvid Vian Nilsen (Aquila) kentarvid85@gmail.com tlf: 95765563 

Øyvind Tilrem(Lepus)  oyvind@tilrem.net tlf: 92411697 

 

Personalets representanter: 

David Gaskill (Assistent) d.gaskill@hotmail.com 

Ivar Thoresen (pedagog) ithoresen@gmail.com  

Vara:  

Veronica Johansen (pedagog) Verjohan85@gmail.com 

Anne Kristin Stenberg (assistent) anne.kristin.stenberg@gmail.com  

Eiers representant: 

Marit Skjemstad Botten (styrer) notveien@laringsverkstedet.no  

        

Planleggingsdager 

Vi har totalt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Planleggingsdager brukes til 

felles kompetanseheving for personalet, utvikling av barnehagens pedagogiske innhold, 

planer, dokumentasjon og evalueringer. Barnehagen er stengt på disse dagene.  

Planleggingsdager for dette barnehageåret er: 

13 august 2018 

14 august 2018 

21 september 2018 

2 januar 2019 

31 mai 2019 

 

 

mailto:saaki@frisurt.no
mailto:maria_adolfsen@hotmail.com
mailto:kentarvid85@gmail.com
mailto:oyvind@tilrem.net
mailto:d.gaskill@hotmail.com
mailto:ithoresen@gmail.com
mailto:Verjohan85@gmail.com
mailto:anne.kristin.stenberg@gmail.com
mailto:notveien@laringsverkstedet.no
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Trafikksikker barnehage 

 

I 2014 ble barnehagen sertifisert som trafikksikker barnehage. Helt fra barna er 

ganske små må de forholde seg til trafikk. I begynnelsen er det de voksne som 

må ha hele ansvaret, men etter hvert er målet at barna skal bli selvstendig og 

trygg trafikant. Foreldrene er barnas første trafikklærer og den viktigste 

rollemodellen. I barnehagen er trafikkopplæring en del av vårt pedagogiske innhold, og er i 

dette arbeidet helt avhengige av nært og godt samarbeid med dere foresatte. Vi øver oss på 

å krysse veien og har fokus på hvordan vi best sees i trafikken. Når vi er på tur har vi alltid på 

oss refleksvester. Trafikkopplæring i barnehagen er viktig for å gi det enkelte barn bedre 

ferdigheter, kunnskaper og holdninger som fotgjenger, passasjer og syklist i trafikken. Og 

senere i livet som sjåfør i trafikkbildet. 

 

 

Helsefremmende barnehage 

Sommeren 2018 ble Læringsverkstedet Notveien sertifisert som en 

helsefremmende barnehage. 

God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring. Barnehagene er en 

viktig arena for god helseutvikling. Grunnlaget for kriteriesettet bygger på FNs 

barnekonvensjon, barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende forskrifter 

for barnehager.  

Barnehagen er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Helsefremmende arbeid i barnehagene skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for 

barn og ansatte.   

 

 1. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen.  Det helsefremmende arbeidet er 

forankret i barnehagens årsplan, vedtekter, øvrige styringsdokumenter og arbeidsmåter. 

Arbeidet evalueres jevnlig. De ansattes kompetanse skal sikre en god helsefremmende 

hverdag.  

 2. Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø. 

Barnehageeier og styrer setter det psykososiale miljøet på dagsordenen. De ansatte ivaretar 

barna, skaper et inkluderende miljø og arbeider for et godt psykososialt miljø som forebygger 

mobbing og krenkelser.  

 3. Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag. Aktiviteten kan deles opp i flere 

bolker, ute og inne. Naturopplevelser og nysgjerrighet er sentralt i barnas hverdag. 

Aktivitetene bør være varierte.   

 4. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges. Ansatte bidrar til at 

måltidene er helsefremmende og at barna får gode matvaner. Vann er tørstedrikk.  

 5. Barnehagen er tobakksfri. 

 Det er ikke tillatt å bruke røyk eller snus i barnehagens åpningstid. 

 6. Barnehagen har fokus på god hygiene Barnehagen bidrar til at barna får gode 

hygienevaner.  Vask av hendene etter toalettbesøk og før måltid er eksempler på vaner som 

barnehagen kan bidra til å etablere.  

 7. Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende. Barna skal få 

lære og erfare om sunn mat, fysisk aktivitet og andre sunne levevaner. De voksne er gode 

forbilder.  
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 8. Barnehagen har godt samarbeid med 

foresatte og tverrfaglige tjenester etter 

behov. Barnas fysiske og psykiske helse er 

tema på foreldremøter og i 

foreldresamtaler. Etter behov etableres det 

tverrfaglig samarbeid med andre instanser 

for helhetlige tilbud.  

 9. Barns medvirkning vektlegges. 

Barna engasjeres og tas med i diskusjoner 

om tiltak og tilbud som angår dem. 

 10.Barnehagen arbeider systematisk med 

ulykkesforebyggende arbeid. 

Det arbeides med å forholde seg til trafikk 

og andre sikkerhetsfremmende og 

ulykkesforebyggende tiltak for å skape 

robuste og trygge barn. 

 

Læringsverkstedets satsningsområde 
Relasjonskompetanse - Lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør. 

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 godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. 

Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på 

relasjonene og samhandling ansatte og barn mellom barn er særlig viktig for kvalitet i 

barnehagen. 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   
Vårt særpreg som barnehage er satsningen på leken, måltidet som pedagogisk ressurs og 

naturopplevelser. Vi jobber utfra tanken at Dagen er din. Det betyr at vi griper dagen og har 

barnas innspill som utgangspunkt for arbeidet med Læringsverkstedets satsningsområder, 

samt Rammeplan for barnehagen. Særpreget vårt ligger i veggene, og har fulgt barnehagen 

gjennom alle år. 

I tillegg vil vi i år ha ekstra fokus på relasjonskompetanse. Deltar barnehagen i den nasjonale 

satsningen for inkluderende barnehage og skolemiljø. Pulje 1. 

Temaet skal følge årets Hjerteprogramsamlinger, lek og øvrige aktiviteter. Stuene jobber fritt 

etter tema, og deler erfaringer inspirasjon til opplegg og samlinger internt med hverandre. 

Kommunens satsingsområde  
Bodø kommune deltar i et landsomfattende prosjekt i kompetanseutvikling for å forsterke 

arbeidet med psykososialt miljø, mobbing og andre krenkelser. Prosjektet gjennomføres 

2017-2018. 

Prosjektet gjennomføres parallelt i utvalgte skoler og barnehager på landsbasis. Å 

gjennomføre denne satsningen parallelt i skole og barnehage gir mulighet til å styrke 
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samarbeidet mellom enhetene og systematisk videreføre arbeidet med trygge og gode miljø 

for barna. I Bodø kommune er Læringsverkstedet Notveien sammen med Vollen barnehage, 

Rensåsen barnehage, Alstad barneskole, Alstad ungdomsskole og Saltvern skole i dette 

prosjektet. 

Prosjektet skal utvikle kompetansen og arbeidet med et godt psykososial miljø som barn og 

unge i barnehage og skole, forebygge og hindre krenkelser og mobbing. 

Forskning fokuserer på viktigheten med tidlig innsats når barn og unge opplever negativt 

barnehage og skolemiljø, derfor er det viktig å se hele utdanningsløpet under ett i forhold til 

psykososialt miljø. 

Styrer er med i en prosjektgruppe sammen med de andre styrerne og rektorene, og 

personalet utveksler kunnskap og erfaringer ved å ha fire felles personalmøter på kveldstid 

sammen med fokus på prosjektet. 

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.   
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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, 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 Læringsverkstedet har vi en egen handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Hos oss i 

Notveien er det naturlig å gjøre barn og personale bevisst FNs barnekonvensjon spesielt i 

forhold til 

- §2 Om barnets rett til vern 

mot diskriminering,  

- §3. Barnets beste skal være 

grunnleggende hensyn. 

- §6. Retten til liv  

- § 12 Barns rett til å kunne si 

sin mening og bli hørt. 

- § 29 Plikten til å sikre 

utvikling av barnets 

personlighet, og teoretiske 

og praktiske ferdigheter.  

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 

Læringsverkstedet Notveien 

 

Lek 
Barn leker for lekens egen del. I lek uttrykker barn seg, og får nye erfaringer sammen med andre. 

Gjennom leken utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Leken skal være den 

dominerende pedagogiske aktiviteten i barnehagen. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte 

aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt.  

Læring 
Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, både egen initiert og planlagte 

voksenstyrte aktiviteter. I barnehager vår 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 deltakere».  

Danning 
Danning er for hvert menneske en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å reflektere 

over egne handlinger og væremåter. Gjennom danning legges grunnlaget for allsidig utvikling. 

Barna skal erfare at de er del av fellesskapet, og å oppleve at egne og andres bidrag til 

felleskapet oppleves som noe positivt. Barna skal utvikle trygghet på seg selv og egen identitet. 
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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.   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Fra rammeplanens innhold 
og syv fagområder til 
Læringsverkstedets fem 
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 derfor som del av alle innhold og arbeid med alle våre fem 

fagtema. 

Grunnprinsippet i vårt pedagogiske arbeid er at vi skal ha aktive voksne som inspirerer barna 

gjennom lek, undring, bevegelse og tilrettelagt miljø. Barna skal gjennom aktiv begrepslæring 

og interaktive samlinger/grupper få erfaring med dem satsningsområder. Dette skal skje 

gjennom et spiralprinsipp. Det vil si at barna erfarer utfra alderen og modningsnivået de er i. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 

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, 

samt temaet bærekraftig utvikling.  

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.  

Mattelek for skolestarterne er en viktig del av dette fagtemaet i barnehagen. 

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 omfattende fagtema og er svært ofte del av 

barnehagens pedagogiske arbeid med våre andre fagtema. 

 

   

  Natur dekker rammeplanens 
fagområder Natur, miljø og 
teknologi og Nærmiljø og 
samfunn. I vårt fagtema Natur 
inngår biologi, fysikk, kjemi, 
zoologi og geologi som viktige 
temaer som barnehagen skal 
inkludere og la barna gjøre 
erfaringer med i arbeidet med 
dette fagtemaet. Rammeplanens 
fagområde Kropp, bevegelse, 
mat og helse er også del av 
fagtemaet Natur. 

 

Våre læringsvenner 
Læringsverkstedet har til sammen syv læringsvenner som brukes aktivt i barnehagens 

pedagogiske arbeid. Hver læringsvenn er knyttet til hvert sitt fagtema og har ulike kjennetegn 

og ting de liker å gjøre. Hver læringsvenn har et særpreg som barna etter hvert gjenkjenner 

og forbinder med dem. Ved å koble læringsvennene sammen med konkrete temaer skapes 

forventninger hos barna og de husker lettere hva som blir gjort. 
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Naturkonseptet: 

Barna skal få utforske og oppdage 

nærmiljøet sitt og bli kjent med 

ulike planter og dyr, landskap, 

årstider og vær. I Notveien har vi 

alltid hatt et stort fokus på 

friluftsopplevelser og er opptatt av 

at barna skal få oppleve gleden 

over å være ute. Det gir rom for 

barnas lek og utfoldelse. 

«Gjennom arbeid med natur, miljø 

og teknologi skal barnehagen 

bidra til at barna opplever og 

utforsker naturen og naturens mangfold, få gode opplevelser med friluftslivet året rundt, 

opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover» 

Rammeplanen 2017 s.33 

Faste og hyppige turer i all slags vær gir mulighet for mange opplevelser. Det er gjennom å 

oppholde seg mye i naturen en lærer å bli glad i den og en vil i større grad ta vare på den. 

Barnehagen har en egen forskerhytte hvor barn og voksne kan undre seg sammen over 

opplevelser, samt eksperimentere med naturfenomen og fysiske lover. 

Barnehagen har egen kjøkkenhage med drivhus og pallekarmer, der barna opplever 

plantenes utvikling fra frø til grønnsaker og 

blomster. I tillegg har vi blomsterbed, bærbusker og 

frukttrær. Samt sansehage med rom for undring. 

Vi har mange ulike soner på barnehagens 

uteområde som gir rom for lek, undring, telling, 

fortelling, bevegelse, hvile og aktivitet. 

Corvus er barnehagens utegruppe, og har gjennom 

mange år utarbeidet mange flotte 

referanseområder i nærområdet. Et 

referanseområde er et område med gapahuk, 

bålplass, utedo, lekeområde som utfordrer til 

kreativ lek og rollelek. Og utfordrer til 

sansemotorisk og grovmotorisk utvikling. Barna vil 

bli kjent med følgende referanseområder: 

Hekseskogen, Solskogen, Løveskogen, 

Blomsterskogen, Knøtteskogen og 

Hundremeterskogen. I tillegg til referanseområdene 

besøker vi fjæra på Mjelle, Alstad, Ersvika og 

Bodøsjøen. Samt turer på Skeidlia, Skeidhaugen, 

Andedammen, Vatnvatnet, Bestemorenga m.m 

Barnehagen har egen buss som brukes aktivt for å 

nå turområder både på Nordsia og mot Tverlandet. 
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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 som del av 

innhold og arbeid med 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 hvert 

enkelt barns danningsprosess og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. 

I mange år har vi hatt fokus på et godt måltid i barnehagen. Vi skal ha måltid som både er 

næringstett, variert, sunt og hvor barna får medvirke i prosessene. Måltidene er viktig for 

barn i vekst og utvikling. På foreldremøtene informeres foreldrene og personalet om 

betydningen av det kostholdet vi legger til rette for i barnehagen. Matansvarlig forklarer og gir 

faglig innsikt i hvorfor dette er et viktig fokusområde for oss. Dette gjør at både personale og 

foreldre kan komme med innspill og vi kan ha diskusjoner rundt aspektet kosthold. 

Vi har tre varme måltider i uka. Dette kan være hjemmelaget tomatsuppe, sjørøverburger, 

lakseomelett, kokte egg, fiskepudding, 

lapskaus m.m 

Menyen planlegges uke for uke. 

Mattilbudet evalueres jevnlig. 

Barnehagen serverer frokost til barna før kl 

08.30 hver morgen.  

Måltidene gir barna en tverrfaglig 

dimensjon i forkant, under og etter måltidet. 

Her lærer barna begreper, språk, mengde, 

tall, sosial kompetanse, bli kjent med hvor 

matvarene kommer fra, holdninger, 

samarbeid, hygiene for å nevne noe. 

Måltidet skal være koselig og samlende og 

bidra til et sosialt felleskap. 

Vi følger de nasjonale retningslinjene og 

har gode rutiner for innkjøp og hvordan vi 

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

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.  

 

 

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

SPRÅK 

 

- Sette ord på 
begreper. 

- Bruk av sang, 
rim og regler. 

- Høytlesning/ 
fortelling 

 

- Språklek (Kims lek, 
sanglek, rim og 
regler, språkprell) 

- Tekstskaping 
(skrive hva barna 

har tegnet, mener, 

bokstavlek etc) 

- Høytlesning/ 
forteling 

- TRAS 

- Språklek(kims lek, 
sanglek, rim og 
regler, 
språksprell) 

- Skrivedans 

- Bli kjent med 
bokstaver. Kjenne 
igjen former 

- Skrive navnet sitt 

- Tekstskaping 

- Lese bøker/ 
fortelle eventyr 

- TRAS 
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NATUR 

- Sanseopplevels
er gjennom 
årstidene (snø, 
is, vann, sand, 
lauv, blomster) 

- Gode 
opplevelser i 
naturen. 

- Bevegelse i ulikt 
terreng. 

 

- Forskerhytta 

- Sanseopplevelser 
gjennom årstidene 

- Erfaringer gjennom 
lek og opplevelser i 
ulike miljø i naturen 
omkring oss. 

- Corvus 

- Lavouke 

- Forskerhytta 

- Sanseopplevelser 
gjennom 
årstidene 

- Erfaringer 
gjennom lek og 
opplevelser i ulike 
miljø i naturen 
omkring oss. 

- Corvus 

- Overnattingstur til 
Gjælentunet 

HJERTE 

 

- Fokus på ei 
trygg og god 
tilvenning 

- Hjertesamling 

- Lære barna å 
forstå følelsene 
sine, og hvordan 
de og andre 
uttrykker dem 

- Lære å ta 
kontakt med 
andre barn på 
en positiv måte 
og dele på leker 
og utstyr. 

- Lære å fungere 
sammen med 
andre barn i ei 
gruppe. 

- Fokus på 
inkluderende miljø 
på stua 

- Fokus på 
relasjoner. 

- Hjertesamlinger 

- JEG. Bidra til at 
barnet utvikler en 
positiv selvfølelse 
og et realistisk 
selvbilde, og få 
kjennskap til sin 
identitet. Lære dem 
å forstå følelsene 
sine og hvordan de 
og andre barn 
uttrykker dem. 

- DU. Barna skal få 
innsikt i hvordan 
andre barn har det. 
De skal lære å ta 
kontakt med andre 
på en positiv måte. 

- VI. Barna skal lære 
å fungere sammen 
med andre barn på 
en positiv måte. 

- Fokus på 
inkluderende miljø 
på stua.  

- Fokus på 
relasjoner. 

- Hjertesamlinger 

- JEG. Bidra til at 
barnet utvikler en 
positiv selvfølelse 
og et realistisk 
selvbilde, og få 
kjennskap til sin 
identitet. Lære 
dem å forstå 
følelsene sine og 
hvordan de og 
andre barn 
uttrykker dem. 

- DU. Barna skal få 
innsikt i hvordan 
andre barn har 
det. De skal lære 
å ta kontakt med 
andre på en 
positiv måte. 

- VI. Barna skal 
lære å fungere 
sammen med 
andre barn på en 
positiv måte 

MATTE 

 

- Bli kjent med 
enkle 
matematiske 
begreper 
Som omhandler: 

- Former 

- Tall 

- Posisjon og 
plassering 

- Størrelser, 
mønster og 
sortering 

- Mål og vekt 

- Få kjennskap til 
grunnleggende 
geometriske former. 

- Kunne telle og 
kjenne tall fra 1-10 

- Gjennkjenne 
mønster 

- Kjennskap til 
matematiske 
begreper som 
stor/liten, størst 
minst, tykk/tynn og 
liknende 

- Forskerhytta 

- Få kjennskap til 
grunnleggende 
geometriske 
former. 

- Kunne telle og 
gjennkjenne tall 
frå 1-10 

- Gjennkjenne 
mønster 

- Kjennskap til 
matematiske 
begreper som 
stor/liten, størst 
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- Trafikkopplæring minst, tykk/tynn 
og liknende 

- Forskerhytta 

- Rampestreken 

- Trafikkopplæring 

KREATIVITET 

 

- Bli kjent med 
ulike måter å 
utrykke seg på 
visuelt(tegne, 
male, lime, 
forme) 

- Lytte til/bevege 
seg til musikk 

- Leke med 
forskjellige typer 
materiell. 

- Klippe, lime, male, 
tegne, forme. 

- Rollelek, 
dramatisering/ 
utkledning 

- Inntrykk fra 
opplevelser som vi 
uttrykker visuelt. 

- Besøke ulike 
kulturarrangement 
 

- Klippe, lime, 
male, tegne, 
forme. 

- Rollelek, 
dramatisering/ 
utkledning 

- Inntrykk fra 
opplevelser som 
vi uttrykker 
visuelt. 

- Besøk på ulike 
kulturarrangement 
 

Overganger  
En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. I Læringsverkstedet er vi opptatt 

av at barn og foreldre skal føle seg trygge, og alltid bli møtt av kompetente, varme 

medarbeidere. 

 

Fra hjem til barnehage  
Før barnet begynner hos oss har vi alltid en samtale med foreldre/foresatte. På denne 

samtalen blir vi kjent med barna gjennom foreldre/foresatte, snakker om familie og nettverk, 

foreldrenes forventninger og barnets helse. Foreldrene har her mulighet til å komme med 

spørsmål de har, før barnehagestarten går i gang. Vi oppfordrer foreldrene/foresatte til å 

besøke barnehagen sammen med barnet i forkant av oppstarten. 

Fra barnehage til skole 
Vi samarbeider med foreldre og skole for å sikre at barna er forberedt på skolestart. 

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. 

 

Før barnet begynner på skolen deltar de på en førskolegruppe gjennom hele det siste året i 

barnehagen. Denne gruppa kaller vi «Rampestreken». Her blir barna som går siste året i 

barnehagen enda mer kjent på tvers av stuene sine. Noe som gjør at barn som skal begynne 

på samme skole blir mer trygg på hverandre. «Rampestreken» har fokus på trafikkopplæring 

og «skrive-dans». Dette i tillegg til at barna besøker «sin skole» sammen med personale og 

vennene sine fra barnehagen. 

I april hvert år har vi egen overgangssamtale med skolebarnet og foreldrene. Der vi snakker 

om forventninger, tanker og bekymringer før skolestart. Sammen fyller vi ut et skjema som vi 

sender skolen som barnet skal begynne på. 

Dersom det er behov for eget møte mellom barnehagen og skolen, har vi også det. 
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Samarbeid mellom barnehage og foreldre 
Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål, og barnehagen skal legge til rette 

for foreldresamarbeidet. 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. 

 
Barnehagene i Læringsverkstedet har både foreldreråd og samarbeidsutvalg, slik 

barnehageloven stiller krav om.  

 

Foreldreråd  
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 

fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 

barnehagemiljø.  

 

Samarbeidsutvalg  
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 

likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter 

enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges 

foreldrerådet og barnehagens samarbeidsutvalg. 

 

Foreldre- medvirkning i barnehagens innhold og planer 
Foreldrenes oppfordres til å ta direkte kontakt med tilbakemeldinger og ønsker om innhold i 

hverdagen vår. Da i det daglige møtet, under foreldresamtaler og på foreldremøter. 

Foreldrene deltar årlig i en foreldreundersøkelse gjennom Udir. Resultatene fra denne 

evalueres i barnehagen og tiltak settes i gang dersom det er noe som foreldrene ikke er 

fornøyd med. På samme måte som vi tar til oss det som vi lykkes med. 

Foreldregruppen har representanter i barnehagens Samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget 

er som tidligere nevnt et organ for kontakt mellom barnehage og foreldre. 

Vi har flere arrangement gjennom året der vi inviterer foreldrene til å være sammen med oss. 

F.eks FN-dag, luciafeiring, påskemiddag og sommerfest.  
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Årshjul for barnehageåret 2018/2019 

 

Dato Hva  

August 13 og 14.08 Planleggingsdager 

September 10-14.09 Lavouke for 2014-barna 

13.09 Rampestreken på Flymuseet – «Kravlende kryp» 

14.09 Besøk på Bodø brannstasjon kl 09.00 og kl 10.00 

17-20.09 Brannvernuke 

20.09 Rampestreken besøker Bodø bymuseum. 

21.09 Planleggingsdag 

25.09 Foreldremøte kl 18.00-20.00 

28.09 Høstfest 

Oktober 09.10 2013-barna på forestilling Alstad ungdomskole 

10.10 SU-møte kl 15.30-16.30 

24.10 FN-dag. Foreldrekaffe kl 14.30-16.00 

November 26.11 Adventssamling kl 10.15 

Desember 03.12 Adventssamling kl 10.15 

Adventssamling i Bodin kirke 

10.12 Adventssamling kl 10.15 

13.12 Luciamarkering for foreldre og søsken kl 14.30 

 Rampestreken møter fjøsnissen 

17.12 Adventssamling 

19.12 Nissefest 

27-28.12 Romjul, redusert åpningstid og bindende påmelding 

Januar 02.01 Planleggingsdag 

Solfest 

Februar 04-08 Samefolkets uke 

06.02 Markering av samefolkets dag 

28.03 Karneval 
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Mars Vinteraktiviteter 

April 12.04 Påskesamling kl 10.15. 

12.04 Påskemiddag for foreldre og søsken kl 14.30-16.00. 

15.04-17.04 Den stille uke. Redusert åpningstid og bindende 

påmelding. 

Mai 31.05 Planleggingsdag 

15.05 Rusken 

16.05 Leke-17-mai 

17.05 Barnehagetoget for de som ønsker det. Etterfulgt av 

foreldrearrangement i barnehagen. 

Overnattingstur til Gjælentunet for Rampestreken. 

Lavouke for 2014-barna 

Fotografering 

Juni 14.06 Sommerfest kl 14.30 for foreldre og søsken 

Juli Sommerbarnehage  

Barnehagens vedtekter §10 Ferie: 

Barna skal ta ut minimum fire uker ferie i løpet av barnehageåret. 

Tre av disse ukene skal tas ut fra os med uke 25 til og med uke 32, 

to av ukene må være sammenhengende. For at ferie skal regnes 

som ferie, må det gis skriftlig beskjed senest en uke på forhånd. 

Sommerferien skal meldes innen 30.04. Eget skjema benyttes for 

melding av ferie. 
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Samarbeid med andre instanser 
Barnehage og foreldre må ha en felles forståelse for hverandres rolle i saker hvor barnehagen 

skal og må samarbeide med andre instanser. Barnehagen har plikt til å samarbeide med 

kommunen som barnehagemyndighet, skole, helsestasjon, Pedagogisk psykologisk tjeneste 

(PPT), Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og barnevern (BV). 

Barnehagen har også et nært samarbeid med kommunens lavterskelteam. 

 

 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering  
Planlegging 
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle systematisk i det pedagogiske      

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

pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

Personalet planlegger sine aktiviteter på stuemøter hver 14. dag. Planene bygger på årsplan 

for barnehageåret, Rammeplan for barnehagen og Verdiplattformen til Læringsverkstedet. 

Pedagogene har møte hver 14.ende dag for å samkjøres på tvers av stuene. 

Hver morgen møtes personale fra hver stue til felles informasjonsutveksling og planlegging 

av dagen i dag. Disse møtene styrker samarbeidet på tvers, og personalressurser fordeles 

for å få jevn fordeling på huset. 

 

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

del av barnehagens arbeid. Dokumentasjonen skal gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen 

som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, erfarer, lærer og gjør i        

barnehagen, samt vise hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og 

rammeplanen. 

Først og fremst skal dokumentasjon for barnets hverdag skje i det daglige møtet mellom 

personale og foreldre/foresatte. Barnas utstillingsvegg dokumenterer prosessene som stua 

jobber med. 

Hver dag dokumenterer stuene dagen i dag på appen Mitt Barn som alle foreldre har tilgang 

på. Hver måned skriver pedagogisk leder på stua månedspost til foreldrene. Her 

dokumenteres månedens aktiviteter utfra Læringsverkstedets fagområder. 

Barnehagen er også synlig med sine aktiviteter på barnehagens facebookside. 

Vurdering 
Det pedagogiske arbeidet skal vurderes – det vil si beskrives, analyseres og fortolkes ut fra 

barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Systematisk vurdering legger 

grunnlag for utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. 

Det gjøres kvartalsvis evalueringer av det pedagogiske treet og våre måleparametere. 
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Stuene evaluerer arbeidet de gjør underveis i hverdagen, på stuemøter, pedagogmøter og 

personalmøter. Hvert halvår vurderer stuene arbeidet ut fra årsplan for barnehagen. 

Pedagogisk leder sender hver måned pedagogisk rapport til styrer. I denne vurderes stuens 

pedagogiske arbeid og miljø. Rapporten er et internt dokument mellom styrer og pedagog. 

Hver vår har stuene barnesamtaler før foreldresamtalene. Disse samtalene gir oss viktig 

informasjon over barnets trivsel og relasjoner til barn og personale på huset. Og er en viktig 

del av foreldresamtalen. Foreldrene vurderer barnehagens innhold gjennom 

brukerundersøkelse hver høst. 

Bakgrunnsdokumenter 
Lov og forskrifter 

▪ Lov om barnehager (barnehageloven) (2005) 

▪ Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 

 

Læringsverkstedets dokumenter 
▪ Verdiplattform 

▪ Veilederen «Vår pedagogikk»  

▪ Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 

▪ Virksomhetsplan 

 

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

 

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

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

▪ Barns trivsel – voksnes ansvar, veileder om forebyggende arbeid mot mobbing i 

barnehagen (2012) 

Lenker til aktuelle hjemmesider 
▪ Læringsverkstedet 

▪ Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage  

▪ Utdanningsdirektoratet/Barnehage   

▪ PBL - Private barnehagers landsforbund 

http://www.laringsverkstedet.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/id1029/
http://www.udir.no/Barnehage/
http://www.pbl.no/no/

