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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 Østersund 

idrettsbarnehage 

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 

Østersund idrettsbarnehage åpnet i nye lokaler august 2017, og er en barnehage med 140 

barn og ca. 35 ansatte fordelt på åtte avdelinger. Barna blir også delt i aldersrene grupper. 

Maximus: barn født 2014, Medimus 2015, Minimus 2016, Micromus 2017, Nanomus 2018.   

  

Barnehagen holder til i helt nytt bygg i Fetsund, ved bredden av Glomma, med Eika Fet 

arena og Østersund ungdomsskole som nærmeste naboer.  

 

Som eneste idrettsbarnehage i Fet kommune har vi bevegelsesglede, mestringsglede og 

matglede i fokus. I barnehagen har vi gymsal og motorikkrom, i tillegg har vi tilgang til 

idrettshallen hver dag. Klatreveggen benytter vi også to ganger i uken. Barnehagen er 

fullkostbarnehage, og vi har en egen kokk som lager varmlunsj hver dag. Vi er opptatt av å 

hele tiden holde oss faglig oppdatert og være i utvikling. Vi er derfor praksisbarnehage og tar 

imot studenter, både barnehagelærer studenter og studenter i spesialpedagogikk. Dette året 

vil 6 av våre dyktige pedagoger ta imot studenter. 
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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). 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. 

 

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.  

 

Det er også tre kvalitetsstandarder, som er «Varme mennesker, faglig best og trygghet.» 

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 

https://laringsverkstedet.no/
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formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Disse er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 

 

Våre mål: 

Barnehagen begynner på sitt 3 år, og vi fortsetter med å jobbe med mål og tiltak for å 

implementere verdiplattformen til Læringsverkstedet hos alle ansatte. Parallelt med dette 

jobber vi med å implementere Rammeplanen.  

 

Mål 1: Alle kjenner Læringsverkstedets visjon, verdipar og de tre kvalitetsstandardene. 

Tiltak 1: Jobbe med visjonen og verdiparene på personalmøtene i løpet av året. 

 

MÅL 2: Alle har eieforhold til verdiplattformen.  

TILTAK 2: Jobbe med refleksjonsoppgaver i forhold til visjon, verdipar og de tre 

kvalitetsstandardene. 

 

Rammeplanen: 

Mål 1: Rammeplanen skal implementeres i hele personalgruppen.  

Tiltak 1: Alle leser rammeplanen.  

Tiltak 2: Vi bruker personalmøtene til å jobbe med kapitlene i kollegaveiledningsgruppene.  

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. 
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• Omsorg og lek, læring og danning 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk. 

 

Vi mener at gode relasjoner er fundamentet i alt vi gjør i barnehagen. Vi jobber med å skape 

trygg tilknytning for alle barna, fordi dette er en forutsetning for å mestre livets opp- og 

nedturer på en tilfredsstillende måte. De voksne bruker positiv grensesetting og 

anerkjennende kommunikasjon for å styrke barnas mestringsopplevelse. Vi ønsker å 

stimulere alle barn til å utfordre seg selv til å prøve nye ting, og å prøve om igjen uten å 

miste motet om de ikke lykkes første gang. For å få til dette har vi fokus på mestring for alle 

på alle nivåer. Dette mener vi gir et godt grunnlag for læring både i barnehagealder og videre 

i livet. Dette er satsingsområder for barnehagen og blir beskrevet senere i planen. 

 

 

 



 

 
 

9 

Mål Idrettsbarnehage: 

Barna i Idrettsbarnehage skal oppleve bevegelsesglede og matglede i hverdagen. 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.  
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Læringsverkstedet idrettsbarnehage  

 

 

 

Fagområde kropp, bevegelse og helse i Idrettsbarnehage 

Fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse står sentralt i idrettsbarnehagene, og vi har som 

ambisjon å være ledende på dette området. Vi har valgt å sette oss mål om at barna i 

idrettsbarnehage skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag i barnehagen. Det er 

ikke nok i seg selv at barn deltar i fysisk aktiv lek og får servert sunn mat, det krever at vi 

jobber med det på en slik måte at barna blir indre motivert, og får gode opplevelser innenfor 

fysisk aktivitet og kosthold. Vi arbeider tverrfaglig med alle områder i rammeplanen, og ser 

muligheten for å bruke elementer fra idrett, lek og bevegelse inn i alle fagområder.   

 

Idrettsbarnehage vil at barn skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, 

sunt kosthold og gode holdninger. Vi har fokus på fagområde kropp, bevegelse, mat og 

helse, og målet er at barna skal oppleve bevegelsesglede og matglede i barnehagen. 

Grunnlaget for gode vaner dannes tidlig i barndommen (Ommundsen, 2008) og ved at barn 

opplever glede og mestring ved å være i bevegelse, samt variert og sunt kosthold, vil 

sjansen være større for at barna tar med seg de gode vanene videre i livet. Godt kosthold og 

god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp 

(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver). Vi har ikke fokus på rene idretter, men 
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arbeider ut fra metoden «pedagogisk idrett», hvor vi bruker idrett, lek og bevegelse for å nå 

våre pedagogiske mål. 

 

Pedagogisk idrett som metode 

Pedagogisk idrett er en metode som baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å 

bruke kroppen. For å jobbe med Rammeplanens målsetninger, bruker vi pedagogisk idrett. 

Pedagogisk idrett handler om at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å jobbe mot våre mål.  

Idrett, lek og bevegelse er elementer som overlapper hverandre, og som ikke skal ses isolert, 

vi skal bruke elementer fra alle tre boksene i våre aktiviteter 

 

 

Bevegelsessirkelen  

Bevegelsessirkelen synliggjør hvordan idrettsbarnehagene gjennom fire perioder i året, 

legger til rette for varierte aktiviteter for barna. Dette sikrer stimulering og bruk av alle 

sansene, motoriske og koordinative ferdigheter. Barn bruker hele sanseapparatet, bevegelse 

og koordinasjon i alt de foretar seg. Bevegelsessirkelen ivaretar ferdigheter som er 

grunnleggende i barns vekst og utvikling samt sikrer variasjon, repetisjon og progresjon 
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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.  

 

Vi mener at lek og læring går hånd i hånd. Idrettskonseptet og læringsverkstedets 

verdigrunnlag gir oss gode verktøy for å tilrettelegge for et allsidig leke- og læringsmiljø både 

ute og inne. 

 

Vi bruker idrettspedagogisk sirkel og saltoplaner for å sikre variert aktivitet. Ved bruk av 

pedagogisk bakdør sikrer vi at aktivitetene passer for alle og at alle får mulighet til å oppleve 

mestring. Saltoplanen består av 3 til 4 ulike lekbaserte aktiviteter som er lystbetont og moro. 

Aktivitetene følger bevegelsessirkelen og er tilpasset alder og mestringsnivå.  
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Våre mål: 

Mål 1: Vi bruker pedagogisk idrett som metode (konseptpermen). 

Tiltak 1: Jevnlig gi kunnskap om pedagogisk idrett som metode, og annen informasjon og 

kunnskap knyttet til idrettskonseptet til hele personalet. 

Tiltak 2: Saltoplanene lages av idrettspedagogen og blir presentert på personalmøte før hver 

ny periode. 

Tiltak 3: Vi bruker saltoplanene aktivt i hverdagen.  

 

Mål 2: Personalet er aktivt deltagende i barnas lek og gode rollemodeller. 

Tiltak 1: Refleksjonsoppgaver om det å være aktiv voksen.  

Tiltak 2: Alle planleggingsdager og personalmøter starter med God morgen eller God kveld 

til kroppen.  

Tiltak 3: Personalet skal utforme og følge opp handlingsforpliktelse knyttet til det å være 

begeistringssmitter.  

 

Mål 3: Gjennomføre idrettsbarnehagenes arrangement (aktivitetsdager, aktivitetsuker og 

verdens aktivitetsdag). 

Tiltak 1: Det skal settes av god tid til planlegging og utførelse av disse arrangementene.  

Tiltak 2: Datoer for idrettsbarnehagenes arrangementer skrives i barnehagens årshjul. 

 

Mål 4: Kartlegge motoriske ferdigheter hos alle førskolebarn i løpet av første halvdel i juni. 

Tiltak 1: Vi bruker et lekbasert kartleggingsverktøy som kan vise hvor godt barna har utviklet 

de motoriske ferdighetene som blir nødvendig senere i livet.  
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Aktive voksne 

For oss i idrettsbarnehagene betyr det å være en aktiv voksen at vi skal være 

tilstedeværende voksne – og være en begeistringssmitter. Å være en aktiv og 

tilstedeværende voksen handler om at barna skal bli møtt der barna er, og vi skal være 

tilstede både fysisk og mentalt i samspill med barna. Dette kaller vi i Idrettsbarnehage å være 

en aktiv voksen. De voksne må derfor være tilstedeværende med hele kroppen, vi må være 

aktive voksne som er engasjert i det vi gjør. Vi sier at kropp imiterer kropp. Dette betyr at de 

voksne skal være bevisste seg selv som rollemodeller, også kroppslig. Vi skal være 

begeistringsmittere både for barn, kollegaer og foresatte, og utsagnet «Det hørtes gøy ut, 

det har jeg lyst til å være med på», skal gjenkjenne oss. 

 

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.  

Vårt arbeid med relasjoner: 

«Kvaliteten avspeiler seg i menneskemøtene.» Vi mener at gode relasjoner ligger i bunnen 

av alt samarbeid. Vi jobber kontinuerlig med å bygge gode relasjoner til barna, foreldrene og 

hverandre.  

Våre mål: 

Barna:  

MÅL 1: Hvert barn føler seg verdifullt.  

TILTAK 1: Møte hvert barn med smil og navn om morgenen.  

TILTAK 2: Bruke anerkjennende kommunikasjon og positiv grensesetting. 
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Foreldre:  

MÅL 1: Foreldre skal oppleve at de blir møtt og sett, og de skal føle seg trygge på at barna 

deres har en god dag i barnehagen.  

TILTAK 1: Hilse på alle foreldre vi møter. Bruke navn på alle foreldre på avdelingen. Gi 

positive tilbakemeldinger om barnet ved henting. 

TILTAK 2: Bruke MyKid som ivaretar at beskjeder som blir gitt kommer til alle på avdelingen. 

 

Personalet:  

MÅL 1: Vi har team som jobber godt sammen til det beste for barna  

TILTAK 1: Alle avdelinger jobber med egne samarbeidskontrakter. Vi gir kunnskap om 

gruppeprosesser til hele personalet.  

Eks. Firomodellen og de obligatoriske punktene i samarbeidsavtalene. (Løsningsfokus, ville 

vel og jeg-språk.) 

TILTAK 2: Alle i personalet viser raushet og forståelse for hverandre. 
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COS: 

Circle of security (COS) er et godt verktøy for å bygge relasjoner og nær tilknytning. Den 

viser oss i praksis hvordan de grunnleggende behovene henger sammen. Tilknytning er en 

forutsetning for å mestre livets opp- og nedturer på en tilfredsstillende måte.  Erfaringer i 

tidlige barneår er med på å forme oss som mennesker og har stor betydning for hvordan vi 

håndterer følelser. 

Våre mål: 

MÅL 1: Alle bruker trygghetssirkelen i det daglige arbeidet.  

TILTAK 1: Trygghetssirkelen henger godt synlig på alle avdelinger.  

TILTAK 2: Trygghetssirkelen brukes som et verktøy i tilvenningsperioden og 

foreldresamarbeid. 

 

MÅL 2: Trygghetssirkelen danner grunnlaget for omsorgen i barnehagen. 

TILTAK 1: Sirkelen brukes som et refleksjonsgrunnlag på avdelingsmøter og pedagogmøter. 
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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. 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. 

 

Som en del av et godt måltid er vi en sukkerbevisst barnehage. Ved barnas bursdager 

ønsker vi at barna istedenfor kake kan ta med seg et sunt alternativ til feiringen. Dette kan 

f.eks. være fruktspyd, smoothie, grønnsaksvafler o.l. Vi feirer dagen til barnet ved å 

fremheve barnet spesielt hele dagen. Barnet får krone, ha på bursdagskappe og vi har 

bursdagssamling. 

Det viktigste er at måltidet er positivt for alle barna, og at rammene er slik at måltidene blir en 

god arena for samspill, mestring og gode samtaler. 

 

Våre mål: 

Mål 1: Vi er bevisst på hvilke kunnskaper, holdninger og verdier vi formidler til barna under 

måltidet. 

Tiltak 1: Personalet arbeider med refleksjonsoppgaver fra progresjonsplanen. 

Tiltak 2: Personalet blir kjent med det som står om mat i progresjonsplanen  

 

Mål 2: Barna deltar i arbeidet på kjøkkenet.  

Tiltak 1: Hver avdeling i 2. etg har sin faste kjøkkendag hvor de sender tre barn til kjøkkenet. 

En dag i uken sender 1. etg barn på kjøkkenet. 

Tiltak 2: Den dagen avdelingen har kjøkkendag kan de få grønnsaker el. annet inn på 

avdelingen for å kutte/smake. Det er opp til avdelingen hvordan de legger opp dette.  
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Mål 3: I løpet av barnehageåret 2019/2020 lager vi mat til å ha med på tur.  

Tiltak 1: Barnehagen serverer alle måltidene i barnehagen. Avdelingen tar med brødmat el. 

annet når vi planlegger å spise på tur, eller avdelingen kan spise/lage mat ute i barnehagen.  

 

Mål 4: Alle følger rutine for hygiene rundt alle måltider. 

Tiltak 1: Utarbeide like rutiner på alle avdelinger.  

Tiltak 2: Alle vasker hender når de kommer i barnehagen og før vi går hjem 
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Barnehagens satsingsområde 2019-2020 

Hjerteprogrammet/Sosial kompetanse: 

Hjerteprogrammet har to viktige oppgaver. Det hjelper oss å utvikle sosial kompetanse i 

barnehagen, og fungerer som et felles verdigrunnlag for alle ansatte i hele organisasjonen. 

For barnet er det viktig å utvikle forståelse og handlinger som gjør det i stand til å forholde 

seg til den sosiale virkelighet.  

Selvregulering 

Selvregulering er en viktig del av sosial kompetanse. Selvregulering handler om hvordan 

barnet kan støttes gradvis til å utvikle selvkontroll og forutse konsekvenser av handlingen 

sine. Målsettingen er at ytre regulering (den voksenes påvirkning) blir til indre regulering hos 

barnet og danner mønster for hvordan barnet senere kan bli i stand til å regulere seg selv på 

en god måte.  

 

Personalet: 

Mål 1: Progresjonsplan for hjerteprogrammet er implementert. 

Tiltak 1: Vi jobber med progresjonsplanen og refleksjonsoppgaver på avdelingsmøter og 

personalmøter gjennom året. 

Tiltak 2: Hjerteprogrammet brukes systematisk en gang i uken. 

Tiltak 3: Alle barn skal ha en hjertebok og bruke denne gjennomgående i arbeidet med 

hjerteprogrammet.       

 

Mål 2: Alle ansatte har kunnskap om selvregulering og bruker dette i hverdagen.  

Tiltak 1: Vi jobber med selvregulering og refleksjonsoppgaver/praksisfortellinger på 

avdelingsmøter og personalmøter gjennom året.  

 

Barna:  

Mål 1: Alle barn lærer å fungere sammen med andre barn i en gruppe.  

Tiltak 1: Barna skal lære å bli en venn, være en venn og få nye venner.  

Tiltak 2: Barna skal forstå felles verdier og normer som er viktig for fellesskapet.                                                                                                                          

 

Mål 2: Alle barn føler seg verdifulle.  

Tiltak 1: Personalet bruker anerkjennende kommunikasjon ovenfor barna. 
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Tiltak 2: Personalet viser god relasjonskompetanse og viser nærhet, varme, raushet og 

velvilje. 

Tiltak 3: Bruke rosestolen og speilboksen til å øve på å gi og ta imot gode ord.  

 

Mål 3: Vi arrangerer solidaritetsuker med fokus på å hjelpe andre barn som trenger det mer 

enn oss. 

Tiltak 1: Komiteen for solidaritetsarbeid planlegger uker der vi har fokus på å hjelpe andre. I 

år har vi valgt å støtte CreaKids Learning Center i Kibera. 

 

Språk; kommunikasjon, språk og tekst.  

Barnehagen har et ansvar for å utvikle et variert språkmiljø hvor barna har mulighet til å 

utvikle språket sitt. Språkarbeid er et av hovedsatsningsområdene i barnehagen. Det å 

mestre språket er nøkkelen til å utvikle sosial kompetanse, delta i lek, få venner, lære nye 

ting, kunne si fra om egne meninger og behov.  

 

Mål 1: Alle avdelinger har et godt språkmiljø. 

Tiltak 1: Under måltidet er alle voksne aktive i samtale med alle barna. Vi setter ord på det vi 

spiser, og snakker sammen om det som har skjedd og det som skjer rundt oss. 

Tiltak 2: De voksne er aktive i samtale med barna i alle hverdagssituasjoner. Vi snakker med 

barna og ikke til. Vi utvider lek, og får barna til å reflektere og tenke selv. 

 

Mål 2: Barna opplever et miljø som styrker ordforrådet og begrepsforståelsen. 

Tiltak 1: Det tilrettelegges for høytlesning, sang, bevegelses- og sangleker og rim og regler 

hver dag. Vi bruker blant annet aktivitetskortene som personalet har laget for språk- og 

bevegelsesglede. 

Tiltak 2: I temaarbeid og høytidsmarkeringer arbeides det med valgte fokusord. Vi bruker 

konkreter der det er mulig. 

Tiltak 3: Vi tilrettelegger språkaktiviteter som dialogisk lesing, arbeid med eventyr og 

fortellinger og språkgrupper. 

 

Mål 3: Alle ansatte bruker ASK. (Alternativ supplerende kommunikasjon).  

Tiltak 1: Alle ansatte har hvert sitt knippe med bildekort på seg til enhver tid og bruker dette.  

Tiltak 2: De ansatte bruker tegn til tale som støtte til språket. 

Tiltak 3: Aktiv bruk av dagstavle på avdelingen.  
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Samarbeid med Fet kommune/Kommunens 

satsingsområder. 

Selv om vi er en privat barnehage velger vi å følge kommunen sine satsingsområder. Private 

og kommunale barnehager i Fet har et godt samarbeid og jobber mot felles mål.  

 

Tidlig Trygg i Fet  

Prosjektet er en del av det tverrfaglige arbeidet i Fet kommune med forankring i kommunens 

«Tverrfaglige Forum for Barn og Unge» (TFBU). TFBU har politisk vedtatte planer/strategier.  

Prosjektets mål:   

 

Oppdage barn i risiko så tidlig som mulig  

Tidlig Trygg Teamet i Fet består av representanter fra tre tjenester:  

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste, Helsetjenesten og Barneverntjenesten  
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Tidlig trygg teamet kommer til Østersund Idrettsbarnehage november 2019. Det er satt av tre 

dager til observasjon i barnehagen (12-14.11) og to dager til tilbakemelding (18-19.11). Tidlig 

trygg teamet vil gå rundt på avdelingene og observere, de ansatte, avdelingens organisering, 

struktur og barna.  

Tverrfaglige møter 

Hver 6. uke har alle skoler og barnehager i Fet tverrfaglige møter. Disse møtene er i 

barnehagen og består av et fast tverrfaglig team. Teamet består av en fast representant fra 

helse, PPT og barnevern i tillegg til barnehagen. Barnehagen og foreldrene kan melde saker 

til møtet. Skal vi diskutere enkeltbarn vil alltid foreldrene bli invitert med på møtet. Vi 

diskuterer aldri enkeltbarn uten samtykke fra foreldrene. Hensikten med møtet er å ta tak i 

problemer på et tidlig tidspunkt og løse de på et lavest mulig nivå.    

 

Ask – alternativ og supplerende kommunikasjon 

ASK står for alternativ og supplerende kommunikasjon. Dette hjelper en person til å 

kommunisere effektivt når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke er tilstrekkelige. Dette 

kan for eksempel være ved bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler og fysiske 

gjenstander. 

 

Gutter som rollemodeller 

Barnehagene i Fet har gjennom flere år hatt et samarbeid med Østersund ungdomsskole om 

gutter i barnehagen. Dette er et tilbud til guttene i 10. klasse om å jobbe i barnehagen en 

ettermiddag i uken, etter skoletid. Dette året skal Torjus og Jonas jobbe på Isnæs og Sean 

og Sigurd jobbe på Gahn.   

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. Vi tar hensyn til barnas 

individuelle forutsetninger, behov og interesser i hverdagsaktiviteter og i temaarbeid. Vi tilbyr 

barna leker og aktiviteter på tvers av kjønn, interesse, alder og erfaringer. Vi gir barna 

muligheter til å velge mellom ulike alternativer når det gjelder aktiviteter og lek. Alle barn skal 

bli sett og bli møtt med likestilling og likeverd. Læringsverkstedet har utarbeidet en egen 

handlingsplan mot mobbing som de ansatte skal gjøre seg kjent med i løpet av året.  
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Våre mål: 

MÅL 1: Alle ansatte er kjent med at det finnes en handlingsplan mot mobbing.  

TILTAK 1: Vi skal jobbe med handlingsplanen på planleggingsdagen.    

                             

MÅL 2: Vi arbeider forebyggende mot mobbing.                                             

TILTAK 1: Alle avdelingene jobber med hjerteprogrammet hver uke, og tilrettelegger for å 

skape relasjoner mellom barna.                                                                                      

TILTAK 2: Vi er tilstedeværende voksne og arbeider forebyggende gjennom hele dagen.  

 

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. Barnehagene i Læringsverkstedet har både foreldreråd og 

samarbeidsutvalg, slik barnehageloven stiller krav om.  

 

Foreldrenes arbeidsutvalg 

FAU 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.  
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Foreldremedvirkning i barnehagens innhold og planer  

Foreldremedvirkning foregår i både formelle og uformelle fora.  

Formelle:  

FAU/SU  

 

Foreldremøter: Vi vektlegger at foreldrene skal engasjeres og få være aktive på 

foreldremøter, f.eks gjennom kafedialoger eller gruppediskusjoner.  

 

Foreldresamtaler: I foreldresamtaler bruker vi samtaleverktøy som sikrer foreldrenes 

medvirkning. Det foreldrene er opptatt av skal ha størst plass i samtalen. Vi har som rutine å 

invitere til foreldresamtale to ganger i året, og oppfordrer foreldrene til å be om en samtale 

hvis de ønsker det når som helst på året. 

 

Den daglige dialogen ved levering og henting:  

Den daglige dialogen er et av de viktigste punktene når det gjelder foreldremedvirkning siden 

det skjer daglig. Vi hilser på barn og foreldre og bruker navn når vi møtes om morgenen. Vi 

forteller hvordan dagen har vært, med fokus på positive tilbakemeldinger ved henting. Vi 

sørger for å videreformidle beskjeder til alle som trenger å få dem. 

 

Nedenfor er en oversikt over planleggingsdager og arrangement.  

Dato Hva  

19. og 20. August 

2019 

Planleggingsdager 

 

24. oktober Solidaritetsarbeid i barnehagen. Vi inviterer foreldrene en 

ettermiddag i barnehagen.  

September Foreldremøter 

1. november Planleggingsdag.  

12-14.11.2019 

18-19.11.2019 

Tidlig trygg observasjonsdager 

Tilbakemelding på observasjonene 

13. desember 

2019 

Lucia feiring i barnehagen. Vi inviterer foreldrene til å være med å 

feire Lucia på ettermiddagen.  

02.01.2020 Planleggingsdag. 

Vår 2020 Dugnad arrangeres hver vår 

1. juni 2010 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 til utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenning, 

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

barnehagetiden. 

Fra hjem til barnehage  

Vi er opptatt av at overgangen fra hjem til barnehage skal være så trygg som mulig for alle 

barn. Alle barn uansett alder får sin egen kontaktperson, og vi har oppstartsamtale med 

foreldrene i løpet av den første uken. Vi har tilvenning etter Jåttåmodellen som er en 

foreldreaktiv tilvenningsmetode. For barn under tre år strekker tilvenningen seg over 

minimum fem dager, mens for de over tre år er utgangspunktet tre dager. Det er foreldrene 

som er sammen med barnet og har hovedansvaret de første dagene mens kontaktpersonen 

er tett på for å bli kjent med barnet og foreldrene. Uansett om barnet er over eller under tre år 

er vi opptatt av god dialog med foreldrene, og å legge til rette for at tilvenningen skal gå best 

mulig for det enkelte barn. 

 

Fra småbarn- til storbarnsavdeling  

Vi har fokus på at overgangen fra småbarn til storebarnsavdeling skal bli så trygg som mulig 

for alle barn. Personalet skal sørge for at barna får tid og rom til å bli kjent med barn og 

personale når de bytter barnegruppe. Derfor har vi utarbeidet en rutine som gjelder 

overgangen fra liten til stor. Vi starter en tilvenning for barn som skal bytte avdeling i starten 

av mai. Barna besøker den nye avdelingen sin sammen med en voksen fra nåværende 

avdeling. Avhengig av antall barn som skal opp på storebarns avdeling, inviteres det enten til 

et foreldremøte eller til en samtale med ped. leder. 
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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. Skolestarterne i vår 

barnehage heter Maximus. Vi 

bruker de samme rutinene for 

overgang barnehage – skole som 

Fet kommunes barnehager.  

 

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 pedagogisk arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). Vi bruker 

Læringsverkstedets utarbeidede pedagogiske evaluering som vurdering av vårt pedagogiske 

arbeid. Når vi evaluerer skal alltid barnas perspektiv være i fokus. Som en del av 

planleggingsarbeidet utarbeider avdelingene en oversikt i kalenderen på mykid, og gjør en 
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evaluering av foregående aktiviteter i et nyhetsbrev. Ved gjennomføring av markeringer, 

enkelte aktiviteter og høytider har vi utarbeidet et verdidokument som vi bruker i 

planleggingen. Etter gjennomføring evaluerer vi med bruk av faste evalueringsverktøy.  

 

Mål 1: Alle avdelinger bruker evalueringsverktøyet (Vurderingskryss) til evaluering av 

temaarbeid avdelingen har gjennomført.  

Tiltak 1: Setter av tid på avdelingsmøter til å evaluere etter gjennomføring.  

Tiltak 2: Vi lager ett godt system for evaluering (digitalt).  

 

Mål 2: Vi bruker evalueringsverktøyet Vurderingskryss til evaluering av felles arbeid med 

markeringer, høytider og aktiviteter.  

Tiltak: Setter av tid på ledermøter til å evaluere etter gjennomføring.  

 

Mål 3: Vi evaluerer tilvenningsperiodene.  

Tiltak: Etter endt tilvenningsperiode evaluerer vi avdelingsvis tilbakemeldingsskjemaene fra 

foreldrene. 

 

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. 
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Fagområdene 

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. 

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 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er 

beskrevet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden 

opptre isolert, og flere områder vil ofte være representert samtidig. I idrettsbarnehage bruker 

vi felles metode, pedagogisk idrett for å nå kravene i Rammeplanen. Vi ser på kroppen som 
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menneskets grunnleggende vilkår for utvikling og læring. Våre aktiviteter har alltid et 

pedagogisk mål, og leken står i sentrum 

 

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. 

 

              Matte 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 matte 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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