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

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 

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

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

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

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

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  

Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal             

dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan 

for den pedagogiske virksomheten. 

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

arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.  

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere 

funksjoner: 

 

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

- Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 

- Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen 

- Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 

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

tilsyn med barnehagen.  
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Velkommen til Læringsverkstedet Opphaug 
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. 
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Barnehagen vår 
Barnehagen ble etablert i 2007 som Teletunet natur og gårdsbarnehage. 01.02.18 ble 

barnehagen solgt til Læringsverkstedet. 

Barnehagen er som navnet sier en natur og gårdsbarnehage. 100m bortenfor 

barnehagelokalene, ligger fjøset vårt der vi har høner, sauer, kaniner, påfugl og griser på 

sommeren. 

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

av Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap, 

vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, 

samspill og mestring. 

For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside: 

https://laringsverkstedet.no  

Barnehagens samfunnsmandat 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 

§ 1 Formål). 

Visjon 

Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens 

framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet: 

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» 

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

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

trygghet og empati.  

Våre verdier 

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

klare mål og kraft til å nå dem. 

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. I følge 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 

https://laringsverkstedet.no/


 

 

 

6 

• Livsmestring og helse 
 
Barnehagen bruker hjerteprogrammet i arbeidet med disse områdene. Her lærer barna at 
alle er unike og alle er verdifulle. Vi jobber for å ruste barna slik at de opplever livsmestring. 
Dette betyr også at barna må erfare at alle ting ikke er like enkelt eller overkommelige. 
Vi har også fokus på bruk av plast, alle har tøynett hvor vi oppbevarer skittent tøy. Vi sorterer 
også søppel, og tar med matrester til dyra våre på gården. 

Barnehagens formål og innhold  
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

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

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

alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål, 3. ledd). 

Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar 

rammeplanens føringer. 

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

• Omsorg og lek, læring og danning 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 
 

Omsorg og lek, læring og danning er kjernen i vårt arbeid. Det betyr at vi hver dag skal gi 

barna erfaringer med dette. Et fang å sitte på, hjelp til ulike ting på veien til selvstendighet, 

delta i fellesskapet og øve på regler som gjør man til en god samfunnsborger. Vennskap og 

fellesskap betyr for oss at man får være som man er og sammen med andre utvikle seg godt. 

Lære om seg selv som individ, og hvordan vi skal være med og mot hverandre. 

Kommunikasjon og språk er essensielt for å få til alle tingene som er nevnt ovenfor. Vi skal gi 

barna et godt språkmiljø, der vi bruker språket sammen med barna, og snakker med de. 

Setter ord på ting, og utfordrer fantasi og kreativitet i språkarbeidet vårt.  

Vi skal hele tiden se an barnegruppen vi har, og legge til rette for progresjon på alle områder. 

Vi skal ikke forvente det samme av 2 åringen som av 5 åringen, samtidig som vi skal ivareta 

de barna som er langt foran i utviklingen sin, og de som trenger litt ekstra hjelp og støtte. 
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Læringsverkstedets pedagogiske konsept  
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har 

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

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

barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.        

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

Læringsverkstedets pedagogikk.  

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

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

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

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

medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å 

utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av 

anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  

 

 

 

Lekende læring, samspill og mestring 
Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli 

den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, 

fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke 

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

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

Vi har tydelige lekesoner for å skape et godt lekemiljø. Dette har vi både ute og inne. Vi har 

variasjon i bordaktiviteter, og soner hvor barna får utfolde seg mer motorisk. Slik legger vi til 

rette for mangfold i leiken, slik at alle kan gjøre noe de har lyst til. 
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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. 
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Barnehagens satsingsområde 2018- 2019 
 

- Vi har alltid gården som utviklingsområde. Her har vi planer om å lage ny 

utendørsscene, og eget bur til påfuglen vår. Litt rydding og oppfriskning trengs også 

der. 

- Vi jobber i BAKOM prosjekt med overganger, og hvordan skape gode overganger 

uten mye konflikter for barna. 

- Som relativt ny LV barnehage, har vi fokus om å få kurset oss i alle fagområdene til 

LV.  

- Lederutvikling er også et av områdene vi skal ha fokus på. 
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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  

Barnehagen har en egen handlingsplan mot mobbing. Denne gir kunnskap om mobbing og 

setter fokus på forebyggende arbeid i barnehagen. Vi har egne rutinebeskrivelser og 

dokumenter som sikrer at vi ivaretar dette arbeidet. Tiltakene skal tilpasses den enkelte 

saken vi står i. 

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  
Vi har daglig kontakt med foreldrene hvor vi kan ivareta den daglige dialogen. Vi har 

foreldresamtaler to ganger hvert år, og hyppigere der vi har behov for dette. Foreldrene 

bidrar i tilstelninger som arrangeres i samarbeid med foreldrene. Julefrokost, påskekaffe, 

sommerfest etc. 

Planlagte aktiviteter settes inn i kalenderen som foreldrene har på MyKid. 

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. 

Når nye småbarn starter hos oss, vil det alltid avholdes en oppstartsamtale der man 

planlegger for det enkelte barns oppstart. Nye barn vil alltid få følge sitt eget behov for måltid 

og soving, dersom det er småbarn. Nye barn vil få en fast person i starten som er tettere på 

barnet og familien til barnet er trygg på alle. 
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Fra småbarn- til storbarnsavdeling  

I Læringsverkstedet vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med 

barn, og personalet når barnet bytter barnegruppe. 

De fleste barna bytter avdeling til høsten. Ved årsskiftet rundt januar, og utover våren er det 

ofte flere barn som er klare for å bytte avdeling. Da går barnehagen i dialog med foreldrene 

og planlegger overgangen, dersom de bytter før høsten. Ved alle overganger til ny avdeling 

legger barnehagen til rette for samvær med den andre avdelingen, og mye besøk hos den 

nye avdelingen. Vi prøver også så langt det lar seg gjøre, at en ansatt fra avdelingen følger 

med over, dersom det er mange barn som bytter. 

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).  

Hos oss er de eldste barna samlet på Koia det siste året i barnehagen. De har hovedansvar 

for dyra våre, og får være samlet som gruppe der store deler av dagen. Ørland kommune har 

en plan for overgang til skolen, som vi følger. Utover våren det året de skal slutte blir det 

skolebesøk og diverse samlinger sammen med andre førskolebarn fra andre barnehager i 

kommunen.  

Vår pedagogiske virksomhet  
Planlegging  

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det pedagogiske      

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

pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven rammeplanen. 

Dokumentasjon  

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

del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i 

barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. 

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Pedagogiske evalueringer som grunnlag for vurdering. 

Vi bruker denne årsplanen sammen med årshjulet vårt, for å planlegge aktiviteter. Vi legger 

planer og beskjeder på MyKid slik at foreldrene kan holde seg orientert til enhver tid. Den 

enkelte avdeling har avdelingsmøte annenhver uke, og da evaluerer men og legger planer 

for nye ting. Pedagogene har hovedansvar for det faglige innholdet og veileder assistenter 

og fagarbeidere i arbeidet som skal gjøres. Alle kan komme med innspill til planer, slik at alle 

bidrar til en best mulig hverdag for barna. De ansatte vurderer hele tiden hva som opptar 

barnegruppa, og tar dette inn i planene for hvilke tema avdelingene skal ha fokus på. Dette 

bidrar til at barna medvirker i egen hverdag. 
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Våre arbeidsmåter 
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. Sikrer på den måte progresjon. 

Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft og 

legge til rette for barnas utforskning. 

Vi har egne progresjonsplaner opp mot fagtemaene som sier noe om hva barna skal gjøre 

innenfor de ulike fagområdene. Personalet følger egne arbeidsplaner som ivaretar ansvaret 

for at dette gjennomføres. Temaene vil bli skissert i månedsoversiktene på MyKid. 
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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. 

 

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. 
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Barnehagens arbeid med fagområdene   
 

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Språk 

Rim og regler 

Gjenkjenne navnet 

sitt 

Tekstformidling 

Bevegelse og rytme 

Bli kjent med 

motsetninger, tung-

lett, kort-lang 

Skille mellom lyder 

Øve på språklyder 

Lage fortellinger 

Skrive navnet sitt 

Natur 

Kjenne på været 

Farger i naturen 

Gå på turer 

Tradisjonelle sang og 

regelleker 

Lage mat ute 

Se sammenheng klær 

og vær 

Årstidene 

Lete spor 

Utforske 

nærområdene våre 

Hjerte       

Arbeide med hvem er 

jeg? 

Forstå følelser, starte 

med glad og sint 

Skape tilhørighet i 

gruppen 

Hvem er jeg? Bilde av 

familien. Skape 

identitet. 

Utvikle vennskap, 

bruke rollespill. 
 

Se på forskjeller og 

ulikheter mellom oss. 

Kroppen vår 

Følelsestrening 

Matte 

Bli kjent med trekant, 

firkant, runding 

Foran-bak 

Koordineringsøvelser, 

sparke ball f.eks 

Geometriske former 

Kan telle 1-10 

Sortere og 

sammenligne 
 

Konstruerer etter 

modell 

Bruke kroppen som 

måleinstrument 

Hinke, hoppe, flytte 

kroppsvekt 

Kreativitet 

Bli kjent med farger 

Dramatisere eventyr 

Bruke ulikt 

formingsmateriell 

Bruke ulike teknikker i 

formingsarbeid 

Klippe og lime 

Male etter bilder 
 

Snekkerferdigheter 

Konstruere 

Se på arkitektur 

 

Lek 

og bevegelse 

Sansemotorikk 

Kroppsbeherskelse 

Rytme 

Avspenningsaktiviteter 

Rollelek 

Turtaking 

Kosthold og kroppen 

Humor og spenning 

Eksperimenter 
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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. 

 

Vi har en matansvarlig i barnehagen som legger til rette for alle måltider. Her deltar grupper 

av barn både planlagt og impulsivt i tilberedning og dekking til måltider. Vi skal bidra til at 

barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile. 

 

Ved å la barna delta i matlaging, så gir vi de et grunnlag for å utvikle matglede og sunne 

helsevaner. 
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