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Barnehagens samfunnsmandat 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2018, 

§ 1 Formål). Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å 

ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. 

Formål med barnehagens årsplan 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.        

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  

Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal             

dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan 

for den pedagogiske virksomheten. 

Årsplanens funksjon 
Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og 

arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.  

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere 

funksjoner: 

- Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet 

- Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 

- Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen 

- Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 

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

tilsyn med barnehagen.  
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Velkommen til Olsvika barnehage 
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 
Barnehagen ble åpnet høsten 2008 og eies i dag av Læringsverkstedet AS. Barnehagen 

ligger i Olsvika i naturskjønne omgivelser med nærhet til både skog og sjø, to minutter med 

bil fra Moa. 

Læringsverkstedet Olsvika barnehage har tre småbarnsavdelinger og tre 

storbarnsavdelinger. Førskolebarna har eget opplegg siste året i barnehagen på tvers av 

avdelingene. Barnehagen har flere forskjellige aktivitetsrom, som gymsal, musikkrom, 

sanserom og hjerterom. Vi har et trygt og oversiktlig uteområde oppe for de minste barna, og 

et mer utfordrende uteområde for de større barna nede. Siden uteområdet er avdelt kan de 

største få utfolde seg med passende utfordringer, mens de minste kan få ro og rom til å ta 

trygge steg på uteområdet.  

Vi har åpent 07.00 – 17.00 mandag til fredag. Barnehagen er en fullkostbarnehage, og 

serverer dermed frokost, lunsj og fruktmåltid. Barnehagen har fokus på det gode måltidet og 

serverer frukt og/eller grønsaker til alle måltid. Barnehagen har egen minibuss, 

vennebussen, som deles med to andre barnehager i nærmiljøet. Vi har egen bussjåfør som 

tar oss med på spennende og varierte turmål. I tillegg har barnehagen eget naust og båt, 

som gir oss en spesiell nærhet til naturen ved og på sjøen. 

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  

 

Faxafloi Småbarn 0-3 år 

Gullfoss Småbarn 0-3 år 

Mosi  Småbarn 0-3 år 

Himinn  Storbarn 3-6 år 

Solaruppas Storbarn 3-6 år 

Litlalaxi Stobarn 3-5 år 

Barnehagens samfunnsmandat 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2018, 

§ 1 Formål). 

 

https://laringsverkstedet.no/
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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: 

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre 

utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i 

trygghet og empati.  

 

Våre verdier 

Vi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi 

klare mål og kraft til å nå dem. 

Vi skal være «Raus og tydelig». Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og 

retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre. 

 

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for 

barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 

anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som 

skal gjenspeiles i barnehagen. Ifølge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag 

formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Disse er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 
 
 
I Olsvika barnehage jobber vi for at alle barn skal føle seg sett og hørt. Vi har fokus på hvert 
enkelt barn både som individ og som en del av en gruppe. Vi jobber for at alle barn skal få en 
god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. En av læringsvennene våre heter Hjertrud, 
hun lærer barna om vennskap, egenverd og sosialt samspill. I verdiplattformen til 
Læringsverkstedet står det at «Vi har hjerte for deg, slik du kan bli den beste utgaven av deg 
selv». Gjennom de ansattes tilstedeværelse og væremåte vil vi i vår barnehage lære barna å 
ha hjerte for seg selv og andre, og det å lete etter det beste i hver enkelt. Vi har også fokus 
på at hvert enkelt barn skal lære å sette grenser for seg selv. De skal få erfare hvem de er 
som person, hva de liker og hva de ikke liker.  
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Barnehagens formål og innhold  
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 

alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2018,). 

Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar 

rammeplanens føringer. 

Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse. 

 

Omsorg  
I vår barnehage 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, danning og helse og preger hele barnehagedagen i 

Læringsverkstedet Olsvika barnehage.  

 

Barnehagen skal arbeide for at alle barn: 

• Erfarer et godt omsorgsmiljø og gode relasjoner i barnehagen 

• Opplever glede og tilhørighet til et fellesskap. 

• Erfarer at de selv kan bidra til egen og andres omsorg, glede og trivsel. 

 

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 har tro på lekende og engasjerte voksne 

for å skape et godt lekemiljø i barnehagen.  

 

Barnehagen skal arbeide for at alle barn: 

• Får leke i gode og inkluderende fellesskap. 

• Får positive lekeerfaringer. 

• Erfarer at personalet griper inn ved plaging eller utestenging i lek. 

 

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

voksenstyrte aktiviteter. I Olsvika barnehage legger vi vekt på at barna skal få brukt hele seg og 

oppleve gleden ved mestring. Vi legger til rette for allsidig læring hvor barna får bruke hele seg 

med kropp og sanseapparat.   

 

Barnehagen skal arbeide for at alle barn: 

• Utvikler tillit til sin egen evne til å lære. 

• Erfarer støtte for sin egen kreativitet, nysgjerrighet, utforskning og utprøving i sosiale 

samspill. 

 

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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Vennskap og fellesskap 
Vi tror på lekende voksne som kan være med å skape gode lekemiljø i barnehagen. Barna skal få 

møte voksne som er inkluderende, fantasifulle og åpne for innspill fra andre. Barna skal få møte 

voksne som fungerer som støttespillere, voksne som både inviterer til lek og hjelper leken videre 

om det trengs. Barna skal få erfare gode tilrettelagte felles aktiviteter som styrker samarbeid og 

fellesskap, samtidig som det enkelte barnet skal få erfare sin posisjon i et fellesskap på en god 

måte. Vi tror på at lek er veien til læring, både frilek og voksenstyrt lek bidrar til læring. 

 

Vi har barn og ansatte fra ulike nasjonaliteter og kulturer i vår barnehage. Vi er opptatt av at alle 

skal føle seg inkludert i fellesskapet, uavhengig kulturelle eller språklige forskjeller. 

 

I Læringsverkstedet Olsvika barnehage har vi utarbeidet en plan mot mobbing med 
forebyggende tiltak og handlingsplan mot mobbing. Vi har fokus på voksenrollen i 
lekesituasjoner både inne og ute, og at vi som rollemodeller må øve sammen med barna på 
å være inkluderende og ha aksept for alle i leken. Vi har barn fra ulike nasjonaliteter og 
kulturer i barnehagen, og vi er opptatt av at alle skal føle at de er en del av det samme 
fellesskapet uavhengig av kulturelle og språklige forutsetninger. 
 
https://laringsverkstedet.no/assets/lv/site/uploads/icons/Handlingsplan-mot-
mobbing_2017.pdf  
 

Kommunikasjon og språk 
Gjennom lek lærer barna også å kommunisere med hverandre, både med kroppsspråket og med 

ord. Vi har sett at leken er den beste arenaen for barn med språkvansker eller annet morsmål 

enn norsk, til å tilegne seg språkkompetanse.  

 

 

 

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

utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og 

Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om 

barnehager, 2018) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.        

Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for 

Læringsverkstedets pedagogikk.  

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

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

utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang 

læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for 

medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både 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.  

 

 

 

 

 

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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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 er lek selve grunnstammen i alle aktiviteter og vårt pedagogiske 

konsept. Barn leker for lekens egen del og barnas lek er derfor den viktigste aktiviteten i vår 

barnehage. I leken lærer og erfarer barna samspill og sosiale ferdigheter, empati og 

selvfølelse. Hjerteprogrammet er selve hjertet i Læringsverkstedet. Hjerteprogrammet legger 

til rette for barnas utvikling, både som enkelt individer og som viktige medlemmer av 

fellesskapet.  

Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Gleden av å strekke seg, klare nye ting 

og kjenne mestringsfølelse er ballast for hele livet. Hos oss skal alle barn lykkes med noe, 

hver dag. Hver enkelt skal kjenne seg sett og anerkjent. 
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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, der alle 

barn er inkludert. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet i barnehagen handler i stor grad om kvaliteten på samspillet mellom menneskene 

som er der. Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten 

på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn, samt 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.  

Det betyr at ansatte må ha kompetanse om hva som etablerer, utvikler, reparerer og 

vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. Denne kompetansen er grunnleggende for 

arbeidet i barnehagen, og vi tror på at gode relasjoner bidrar til å øke kvaliteten på 

barnehagens lek og læringsmiljø. 
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Barnehagens satsingsområde 2019- 2020 
Læringsverkstedet Olsvika barnehage er i perioden 2019-2021 med i utviklingsprosjektet 

Opp og Frem i regi av «Nye Ålesund kommune», og dette er satsningsområdet vårt dette 

året. Utviklingsprosjektet har bakgrunn i ny Rammeplan for barnehage, som trådte i kraft 1. 

august 2017 og sammenslåing til ny storkommune 1. januar 2020. Målet med 

utviklingsarbeidet er å utvikle et godt system for kompetanseheving i de fem kommunene 

som skal bli Nye Ålesund, samt implementering av Rammeplanen. For kommende 

barnehageår har vi valgt å sette fokus på Mangfold. 

 

Problemstilling 

Hvordan kan vi gjennom ord og handling - legge til rette for - at alle barn føler seg verdifull 

uavhengig av bakgrunn og kultur.  

 

Problemområdet 
Vi vil se hvordan arbeidet med voksenrollen kan legge til rette for at alle barna i mangfoldet 

skal føle seg sett og anerkjent, og at de betyr noe i den store gruppen de er en del av. Vi 

som barnehage har et løfte til barna som går ut på at «Jeg har et hjerte for deg, så du kan bli 

den beste utgaven av deg selv». Med dette løftet mener vi at alle barn har en egenverdi og 

et stort potensial i seg selv. Vi vil jobbe med å synliggjøre hvordan vi kan løfte opp 

hverandre, gi positive tilbakemeldinger gjennom ros og gode ord. 

 

Verktøy for å nå målet 
Hjertrud i hjerteprogrammet lærer oss om forskjellige følelser, likeverd og hjerterom. Vi 

legger vekt på disse verdiene i arbeidet med voksenrollen. Vi skal være varme og rause 

voksne som viser nærhet og tilstedeværelse hele dagen, fra velkomsten om morgenen og til 

barnet drar på ettermiddagen. Vi skal være rollemodeller som er trygge for barna, og som 

alltid har et fang å sitte på. Det handler om «meg og deg». Det at noen ser deg og 

anerkjenner deg for den du er, og hvor du kommer fra.  
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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  

FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og 

barns mening skal tillegges vekt. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten 

til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Personalet 

har ansvar for at alle barn uansett funksjonsnivå, alder og kjønn, får oppleve at de selv og 

alle i gruppa er viktige i fellesskapet. Medvirkning handler om at forholdet mellom voksne og 

barn er preget av likeverdighet. 

Å ha medvirkning betyr ikke at barnet får gjøre akkurat slik det vil. Medvirkning rommer mer 

enn medbestemmelse. Begrepet kan forstås som å gjøre noe sammen. Det er barnas 

interesser og spontane spørsmål som skal danne grunnlaget for små og store prosjekter i 

barnehagen. Gode relasjoner og en positiv dialog mellom barna og personalet og mellom 

personalet og foreldrene er en forutsetning for å kunne ta barnas medvirkning på alvor. 

Samarbeid mellom barnehage og foreldre  
Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor er vårt løfte til 

foreldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.  

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

gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at 

foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og 

læringsmiljø for barnegruppen. 

 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse, barnehagen skal støtte foreldrene 

i dette. Respekt, forståelse og samarbeid vil derfor stå i fokus. Foreldre og barnehagens 

personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom 

hjem og barnehage må bygges på gjensidig åpenhet og tillit.  

 

Barnehagen tilbyr: 

- Oppstartssamtale når barnet begynner i barnehagen 

- Daglig kontakt ved levering og henting i barnehagen 

- Foreldremøte hver høst og vår 

- To foreldresamtaler i året 

- MyKid: Digital kommunikasjonsplattform mellom hjem og barnehage. 

- Sosiale arrangement 

- Samarbeidsutvalg 

- Brukerundersøkelse 
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Samarbeidsutvalg 
Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

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

er likt representert. Barnehagens eie kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 

representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeier skal sørge for at saker av 

viktighet forelegges foreldrerådet og barnehagens samarbeidsutvalg. 

 

FAU 
Foreldrerådet kan selv avgjøre om de ønsker å opprette et arbeidsutvalg (FAU), dette er ikke 

lovpålagt slik det er for skolene. 

 

Foreldreråd 
Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og 

bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 

barnehagemiljø. 

 

Viktige datoer dette barnehageåret 
 

Dato Hva 

16. august Planleggingsdag 

26. september Høstfest 

14. oktober Planleggingsdag 

24. oktober FN-dagen 

5. desember Nissefest 

13. desember Lucia 

2. januar Planleggingsdag 

6. februar Samefolkets dag 

21. februar Fastelaven/karneval 

19. mars Planleggingsdag 

2. april Påskelunsj 

15. mai Mini 17.mai 

22. mai Planleggingsdag 
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Overganger  
En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Det å begynne i barnehagen skal 

oppleves som en god start, både i forhold utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenning, 

trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle overganger i løpet av 

barnehagetiden. 

 

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

god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid, slik at barnet får 

tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. 

Å være ny i barnehagen kan være både spennende og skummelt. Barna skal forholde seg til 

nye omgivelser, nye aktiviteter og rutiner, nye voksne og nye barn. Måten barnet blir møtt på, 

er svært viktig for hvordan barnet vil oppleve denne nye starten. 

Den første tiden bruker vi slik at barna skal bli kjent med barnehagen, hverandre og de 

voksne på avdelingen. De yngste barna har behov for en trygg og forutsigbar hverdag slik at 

vi tilpasser dagsrytmen etter barnas behov. Den første tiden vil personalet følge tett opp slik 

at barnet skal få oppleve trygghet og tilhørighet til å leke, utforske og lære. 

Den første tiden i barnehagen legger vi til rette for barna skal bli kjent med huset, hverandre 

og oss voksne. Leken er et viktig fokus den første tiden. Mange av barna er små og det er 

viktig for oss at vi legger til rette hverdagen etter barnas primære behov. 

• Barnehagen kontakter foreldrene og avklarer oppstart og tilvenningsperioden. 

• Barnehagen innhenter kontaktinformasjon til barnet. 

• Barnehagen kaller inn til oppstartsamtale med nye foreldre for å avklare gjensidige 

forventninger innen 14 dager etter oppstart. 

• Tilvenningsperioden gjennomføres i nært samarbeid med foreldrene. 

 

Fra småbarn- til storbarnsavdeling  
Overganger skjer også innad i barnehagen, som for eksempel fra liten til stor base. 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. 

Barnehagen skal kvalitetssikre en trygg og god overgang til ny avdeling. Vi forbereder barna 

på overgangen til ny avdeling ved å besøke den nye avdelingen, bli kjent med de voksne og 

rutinene der. Barnehagen sørger for at nødvendig informasjon om barna blir videreført.  
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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). Barna skal få ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å begynne 

på skolen. De skal få oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. 

Førskolebarna v/Læringsverkstedet Olsvika barnehage har egen førskolegruppe. 

Førskolegruppa skal være lærerik, sosial og morsom. Her skal barna få knytte 

vennskapsbånd med barn de skal gå på barneskole sammen med, skape minnerike 

opplevelser og skoleforberedende opplegg. Barna vil ha hver sin aktivitetsperm som de 

jobber med gjennom året.  

Barnehagen følger kommunens prosedyre for overgang barnehage til skole.  

I Læringsverkstedets arbeid med overgang fra barnehage til skole inngår følgende: 

• Vi legger til rette for et trygt opplæringsløp med fokus på ferdigheter som barnet har 

bruk for ved skolestart. (sosial kompetanse, samspill, selvstendighet, vente på tur 

mm) 

• Gruppeaktiviteter som styrker samarbeid. Lære av hverandre og hjelpe hverandre. 

Særlig fokus på vennskap og handlingsplan mot mobbing 

• Tilrettelegger for barn med særskilte behov. Vi gjennomfører overgangsmøter mellom 

barnehagen og skolen for barn som er utredet av PPT eller eventuelt har oppfølging 

gjennom andre instanser. Overføringsmøtet gjennomføres etter egne prosedyrer.  
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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. Årsplanen er det 

styrende dokumentet for hele barnehageåret og danner grunnlaget for det arbeidet som skal 

gjøres. 

Vi planlegger ved å observere hva barna er interesserte i og/eller har samtaler/intervju med 

barna. For de yngste barna må de voksne se hvilke aktiviteter som ser ut til å gi mening og 

bruke dette i videre planlegging. Det er viktig å se hva som skjer «her og nå» og samtidig 

tolke kroppsspråket til barna. Samtidig må vi også utfordre og inspirere barna til nye 

aktiviteter. Det er viktig å ta hensyn til barnas alder/modenhet. 

 

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. 

I barnehagen dokumenterer vi det pedagogiske arbeidet og hverdagen gjennom bilder, 

dagen i dag og rapporter. Disse publiseres for foreldrene i MyKid. I tillegg dokumenteres 

lengre prosjekter systematisk i egne rapporter. I barnehagen dokumenteres det pedagogiske 

arbeidet på veggene, det skal til enhver tid være synlig for både barn, foreldre og ansatte hva 

barna erfarer i barnehagen. 

 

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Det gjøres kvartalsvis evaluering av det pedagogiske treet og våre måleparametere. 

Sammen med barna evaluerer vi aktivitetene vi har i barnehagen. Vi bruker bilder av barna 

og aktivitetene vi har vært gjennom. For oss er det viktig at barnas erfaringer og synspunkter 

inngår i vurderingsarbeidet. I hverdagen benytter vi oss av barnesamtaler, barneintervju, 

brukerundersøkelser og foreldremøter for å kunne videreutvikle det pedagogiske arbeidet i 

barnehagen. Foreldresamtaler er også en viktig del når vi evaluerer og vurderer vårt arbeid. 
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Våre arbeidsmåter 
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø. 

Læringsverkstedets pedagogiske tre viser særtrekkene i vår pedagogikk: Å styrke barnas 

egenverd er kjernen i treet og i alt vårt pedagogiske arbeid. Røttene er fundamenter og 

bladene er våre fem fagtema. Lek og bevegelse er stammen som bærer de fem fagtemaene. 

Hver ukedag har sitt fagtema. Vi knytter de syv læringsvennene og fagområdene til 

hverandre med både formelle og uformelle læringssituasjoner i barnehagen. Vi legger til rette 

for at barna får oppleve en variert og innholdsrik hverdag. De voksne er aktive og støtter 

barna der det trengs.   

  

Med lekende læring, samspill og mestring gir vi 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. Barna skal få undre seg og stille spørsmål, søke 

opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns 

ulike perspektiv og opplevelsesarenaer.  

  

Gode relasjoner har betydning for barnas trivsel, utvikling og læring. Gjennom 

Hjerteprogrammet jobber vi med sosial kompetanse. I barnehagen skal alle barna kunne 

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

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

Hjerteprogrammet er en viktig del av vårt arbeid med å sikre barns rett til medvirkning, 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.  

  

Barn opplever og lærer på ulike måter. Vi legger til rette for varierte aktiviteter hvor barnet 

kan bruke hele seg, med kropp og alle sanser, når de deltar i pedagogiske opplegg. Barna 

får varierte opplevelser og erfaringer. Gjentagelser er sentralt for barns læring. Repetisjon 

basert på lek og læring gir en spennende og lærerik opplevelse, og skal fenge barnas 

mestringsfølelse. Når vi arbeider med innhold som barna kjenner igjen fra tidligere er det 

viktig at aktiviteter og metoder varierer. Læringsverkstedet bruker spiralprinsippet gjennom å 

bygge videre på hvert enkelt barns førforståelse. Barnehagen skal legge til rette for at hvert 

enkelt barn skal få nye erfaringer og oppdagelser. Bruken av spiralprinsippet gir barna 

aktiviteter og utfordringer tilpasset deres alder, utviklings- og modningsnivå.  
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Rammeplanens syv fagområder  
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 

-Samlingsstund 

med rim, regler, 

sang og eventyr 

- Bruke konkreter til 

eventyr og sang 

- Sanglek der vi 

bruker kroppen 

- Samtaler om alt vi 

ser og det som 

skjer rundt oss. De 

voksne bruker 

aktivt språket i alle 

rutinesituasjoner. 

- Dagtavler (knytter 

bilder til begrep). 

- Leke med rim og 

rytme 

- Kjenne til ulike 

eventyr og fortellinger 

- Kjenne igjen sitt eget 

navn og sin bokstav. 

- Kjenne til ulike 

motsetninger 

(stor/liten, tung/lett, 

kald/varm o.l) 

- Kunne synge og 

kjenne igjen 

barnesanger 

- Samlingsstund med rim 

og regler, sang og 

tekstformidling. 

- Lager historier og 

eventyr i lag med barna. 

- Jobbe med alfabetet og 

leker med språket. 

- Logogjenkjenning 

- Øve på /kunne skrive 

navnet sitt 

- Spille spill 

- Klappe stavelser 

Natur 

-Få kjennskap til 

sanger og regler 

om været, årstider, 

dyr, fugler, insekter 

o.l. 

- Bli kjent med 

fargene i naturen. 

- Sanse og oppleve 

naturen. 

- Gode opplevelser 

med det å være 

ute, uansett om det 

er sol eller regn. 

- Lære navn på ulike 

fugler og kjenne de 

igjen på utseende. 

- Snakke om vær og 

ulike værforhold. Hva 

slags klær bruker vi i 

dag? 

- Gode opplevelser 

med å lage mat ute i 

naturen 

- Eksperimentere med 

ulike element som 

vann, planter, insekter 

og mineraler 

- Snakke om hvordan 

vi tar vare på naturen. 

- Turer for å bli kjent 

med nærmiljøet. 

- Lære om de vanligste 

fugleartene i Norge 

- Lære om hvordan man 

opptrer rundt bål (bålvett) 

og hvordan man lager bål. 

- Samtale/temaarbeid om 

hvordan barna kan bidra 

for å ta vare på naturen 

(søppel, kildesortering, 

gjenvinning, rydde opp) 

- Lære om ulike dyrespor. 

Barna får utforske med 

forstørrelsesglass. 

- Prøve ut ulike teknikker 

(spikking, fiske, sløye fisk, 

sette krabbeteine, sage 

tre o.l) 

- Opplevelsesrike turer 

Hjerte       

- 

Hjerteprogrammet. 

- Hvem er jeg? – 

aktiviteter knyttet 

opp mot dette 

temaet. 

- Samtaler i 

samlingsstund og 

- Hjerteprogrammet 

- Lager bilder/collage 

av familien og bruke 

det som utgangspunkt 

for hvem jeg er. 

- Bildelotto, bøker o.l 

om kroppen min og 

følelser. 

-Hjerteprogrammet 

- Lager selvportrett – 

kunstprosjekt rundt tema 

«hvem er jeg?» 

- Rosestol 

- Tema vennskap 
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ved rutine- og «her 

og nåsituasjoner».  

- Eventyr og sanger 

om vennskap og 

det å ta vare på 

hverandre. 

-De voksne 

snakker bevisst om 

følelser, vi 

anerkjenner og 

hjelper til med å 

sette ord på barnas 

følelser. 

- Rosestol 

-Ordensbarn 

-Rosestol 

-Vennskap som tema-

prosjektarbeid. 

- Spiller spill (lære å 

følge regler, vente på 

tur o.l.) 

-Ordensbarn 
 

- Bøker og samtaler rundt 

tema: Respekt for 

hverandre 

- Barna får trene seg på 

det å ta demokratiske 

beslutninger i 

barnegruppa. 

- Ordensbarn 

Matte 

-Vi jobber med 

formene firkant, 

runding og trekant. 

- Synger sanger 

med tall og telling 

(for eksempel fem 

små apekatter). 

- Eventyr (Bukkene 

Bruse, Pannekaka) 

- Pusle puslespill 

og perle med store 

perler 

-Delta på matlaging 

- Jobber med de 

grunnleggende 

formene sirkel, trekant, 

rektangel og kvadrat. 

- Klippe og lime former 

på ark. Lage bilder av 

geometriske former. 

- Jobber med 

ordenstallene 0-5 

(telle, butikklek, spill, 

sanglek, eventyr o.l). 

- Spille spill og blir 

kjent med terningen. 

- Hjelpe til med 

matlaging – måle opp 

mat (vekt og liter). 

- Leter etter mønster og 

former i naturen og miljøet 

rundt oss.  

- Jobber med 

ordenstallene 0-10 

(telle butikklek, sanglek, 

spill, eventyr o.l) 

- Måler gjenstander vi 

finner, og sammenligner 

(hvem er lengst, kortest, 

tyngst o.l.) 

- Sortere gjenstander 

(kategorier, farge, lengde, 

form, størrelse o.l.) 

- Hjelpe til med matlaging, 

måle opp ingredienser 

(vekt og liter). 

- Konstruksjonslek 

- Heftet «Mattelek for 

skolestartere» 

- Matteprogrammet 

Kreativitet 

-Lære om fargene 

- Prøve ulike 

teknikker tilpasset 

alder 

- Skape et produkt 

– kjenne på 

mestringsfølelsen 

det gir.  

- Dramatisering av 

eventyr og fortellinger 

- Fargelære/farge-

sirkelen 

-Utvide kjennskapen til 

teknikker og 

materialer. 

- Dramatisering av 

eventyr og fortellinger 

- Fargelære/farge-sirkelen 

-Utvide kjennskapen til 

teknikker og materialer 

(gjenbruk, 

naturmaterialer, landart, 

naturvev). 



 

 

 

20 

 

- Bli kjent med ulike 

materiell 

- Konstruere og 

forme i ulike 

materialer. 

- Samlinger med 

sang og musikk, 

dans og bevegelse. 

- Lage utstillinger til 

tema-

/prosjektarbeid. 

- Lage utstillinger til 

tema-/prosjektarbeid. 

- Øve på å stå på 

«scene» 

- Samlinger med sang 

og musikk, dans og 

bevegelse 

- Konstruere og forme i 

ulike materialer. 

- Lage utstillinger til tema-

/prosjektarbeid. 

- Øve på å stå på 

«scene» 

- Samlinger med sang og 

musikk, dans og 

bevegelse 

- Konstruere og forme i 

ulike materialer. 

- Bli kjent med ulike 

bygninger og ting i 

nærmiljøet – innblikk i 

design og arkitektur 

(Jugendstilen/bybrannen) 

 

Lek 

og bevegelse 

-Barna skal få en 

positiv 

selvoppfatning 

gjennom kroppslig 

mestring.  

- Variert motorisk 

lek som støtter og 

utfordrer barna (lek 

i gymsalen, utelek, 

hinderbane). 

-Bevegelsessanger 

og musikklek (f.eks. 

Minirøris. 

- Finmotoriske 

aktiviteter (perling, 

sortering o.l). 

- Turer i variert 

terreng 

- Sanseopplevelser 

- Selvstendighets-

trening i forhold til 

modning og alder 

(lære å gå, klatre 

opp på stol o.l). 

- LEKE og oppleve 

glede, humor, 

spenning og 

engasjement 

sammen med 

andre barn. 

-Barna skal få en 

positiv selvoppfatning 

gjennom kroppslig 

mestring.  

- Variert motorisk lek 

som støtter og 

utfordrer barna (lek i 

gymsalen, utelek, 

hinderbane). 

- Bevegelsesanger og 

musikklek (f.eks. 

Minirøris) 

- Trene på finmotorikk 

(perling, blyantgrep, 

klippe m.m.) 

- Selvstendighets-

trening i forhold til 

modning og alder 

(hinke, hoppe med 

beina samlet, smøre 

maten sin o.l) 

- Kunnskap og sunn 

og god mat for 

kroppen.  

- Oppleve ulike typer 

lek og leke over tid. 

 

 

- Ulike typer lek: regellek, 

rollelek og frilek 

- Turer i variert terreng 

- Aktiviteter i gymsal 

- Bevegelsesanger og 

musikklek (Røris). 

- Selvstendighetstrening i 

forhold til modning og 

alder. 

- Kunnskap om helse og 

tema kroppen m.m. Sette 

grenser i fht. egen kropp. 

- Enkel introduksjon til 

førstehjelp. 
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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 en god matglede og matkultur.  

 

Vi har i samarbeid med Ryfylkekokken Frode Selvaag og Arne Brimi utviklet «Et godt 

måltid». Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus på et sunt og variert kosthold, norsk 

kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er aktive deltakere i hele prosessen med 

planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding etterpå. 

Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og 

samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av barnets 

danningsprosess og bidrar til utvikling av barnets sosiale kompetanse. 

 

I vår barnehage har vi som mål at barna skal få et sunt og variert kosthold som lages av 

gode råvarer, gjerne produsert i barnehagens lokalmiljø. Vi ønsker at barna skal bli glad i 

god og ekte mat, våge å teste nye smaker, utvikle gode vaner, oppleve fellesskap, mestring 

og glede ved å klare selv, samles rundt bordet og dele måltider sammen med andre. Vi lager 

all mat fra bunnen av og mener det er viktig at barna vet hvor maten kommer fra. Vi tilbyr 

frokost, lunsj og fruktmåltid i barnehagen. Tre dager i uken serverer vi varm lunsj. 

 

De ansatte skal bidra til et positivt miljø hvor ansatte aktivt går inn for et variert og 

helsefremmende kosthold i barnehagen. Barnehagen har egen «matansvarlig», med særlig 

kunnskap om matkonseptet og hvordan barnehagen kan gjøre en god jobb. 
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Matglede, livsmestring og helse – tre ord som hører sammen, og tre ord som vi vil skal være 

beskrivende for hva vi ønsker å plante hos barna som går i barnehagen. I vår barnehage er 

barna delaktige i hele matprosessen og barnehagens fysiske miljø er tilrettelagt slik at barna 

i stor grad kan «klare selv». 

Vi ser på måltidet som en god arena for pedagogisk arbeid: 

 

Hjerteprogrammet har en selvfølgelig plass i «et godt måltid». 

Hjertrud er med på å skape den gode måltidsituasjonen med fellesskap 

og tilhørighet. Hun sørger for at hvert barn blir sett og hørt, også under 

måltidet. Hjertrud synes også det er hyggelig å dele, øve på å sende 

maten og å vente på tur. 

 

Rime-Rolf bruker språket bevisst og aktivt for å snakke om det som 

foregår. Han bruker riktige benevnelser på alt som brukes å gjøres 

underveis. Han lager tulleord og språkleker. 

 

Telle-Tariq kan mye om mål, vekt, telling og eksperimentering. Det er 

mange ting som kan telles, måles og veies når man lager mat. Telle-

Tariq synes det er spennende å forske på hva som skjer med egget 

når det har kokt i to minutter, fem minutter og åtte minutter. 

 

Ute-Mons vet hvordan man tenner bål og han kan alle bålreglene! Ute-

Mons viser hvordan vi kan bruke naturens ressurser og 

sesongvariasjoner. 

 

Farge-Paletta er opptatt av rammene rundt måltidet. Hun tar med 

barna på kreative aktiviteter knyttet til måltidsituasjonen. Noen ganger 

forbereder hun til fest, planlegger og lager pynt sammen med barna. 
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