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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 Øyane 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. 

   

Samme skaper vi gode opplevelser og varige minner 

 

Barnehagen vår 

Barnehagen vår ble åpnet høsten 2012 (av Øyane barnehage AS) og eies i dag av 

Læringsverkstedet AS.  

Barnehagens særpreg er at vi har store, gode lokaler og flotte turområder rundt oss. Vi har 

egen båt som vi tar med barna ut for å fiske, drar teiner og vi har en lavvo i nærmiljøet.  

Vi har egen matansvarlig som lager varm mat hver dag, der fisk eller fiskemat står på 

menyen 2 til 3 dager i uken.  

Øyane barnehage ligger til på Langøya, vi en er en basebarnehage som er organisert i 

aldersbestemte grupper, der Atterskotten har barn fra 0-3 år og Framskotten har barn fra 3-6 

år.  På turer og i gruppetid deles barna inn i aldersbestemte grupper og fordeler seg inn på 

ulike rom og noen går ut for å leke eller på tur. Det blir da lettere å finne roen i leken og det 

er lettere å lage et opplegg og aktiviteter tilpasset den enkeltes barns behov og nivå.  

Avdelinger:  

Framskotten, storbarn, 3-6 år                                               

Atterskotten, småbarn, 0-3 år 

 

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. 
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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 

• Livsmestring og helse 
 
I Øyane 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, egenverd og sosialt samspill. En av Læringsvennene 
våre heter Hjertrud, og hun lærer barna om vennskap, egenverd og sosialt samspill. I 
verdiplattformen til Læringsverkstedet står det at «Vi har hjerte for deg, så 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 hvert 
enkelt. Vi har også fokus på at hvert enkelt barn skal lære å sette grenser for seg selv. De 
skal få l ære om hvem de er som person, hva de liker, og hva de ikke liker og hva deres 
positive sider er.  
 
I Læringsverkstedet har vi utarbeidet en plan mot mobbing der hver enkelt barnehage setter 
seg inn i og utarbeider forebyggende tiltak for å motarbeide mobbing. Vi ser at voksenrollen i 
barnehagen er viktig. Vi må være gode rollemodeller som fremsnakker både boksen og barn 
med positivt fokus. Vi må øve sammen med barna på å være inkluderende og det å ha 

https://laringsverkstedet.no/
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aksept for andre i leken. Vi vil at alle barn skal være like mye verdt og bli satt pris på for den 
de er, og at barna i vår barnehage skal få oppleve vennskap og felleskap.  
 
Vi har barn fra forskjellige nasjonaliteter og kulturer i vår barnehage, og vi er opptatt av at 
alle skal føle at de er en del av det samme felleskapet uavhengig av kulturelle og språklige 
forutsetninger. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke på, handle og leve 
på. Barna skal få mulighet til å undre seg over likheter og forskjeller, og få vist at alle kan 
lære av hverandre.  
 
Barna skal få lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi ønsker å legge grunnlaget 
for barnets evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barnehagen skal gi barna 
erfaring til å forstå at deres handlinger i dag har konsekvenser for fremtiden.  
 

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 
I Læringsverstedet Øyane barnehage skal barna 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 egenverdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse 
og helse og preger hele barnehagedagen i vår barnehage. Alle situasjoner i barnehagen skal 
preges av omsorg for barnet. Barns omsorg for hverandre må synliggjøres og bekreftes. De 
voksne møter barna med raushet og varme gjennom hele dagen.  
 
Vennskap og fellesskap 
Vi har fokus på det lekende vennskapet, der alle barn skal få oppleve det å være og det å ha 
en venn. Vi tror på at vi som lekende voksen kan være med å skape et godt lekemiljø i vår 
barnehage. Vi må lære barna å være inkluderende, fantasifulle og åpne for innspill fra andre. 
Vi som voksen kan gjerne starte en lek, og sørge for at alle får delta på lik linje, men etter 
hvert kan vi trekke oss tilbake å se på leken fra utsiden. Vi kan fungere som støttespillere, og 
hjelpe leken videre om det trengs. Vi tror at leken er veien til læring, både om det er 
voksenstyrt regellek eller frilek med initiativ fra barna.  
 
Kommunikasjon og språk 
Barna leker for lekens egen del og de skal erfare at lek og læring er morsomt. I leken lærer 
også barna å kommunisere med hverandre, både med kroppsspråk, tegnspråk og med ord. 
Vi har sett at leken er den beste arenaen for barn med språkvansker eller annet morsmål og 
tilegne seg språkkompetanse. Her er det viktig at vi ansatte støtter opp de barna som har 
utfordringer med kommunikasjonen, og vise de hvordan de kan bruke språket til å ordne opp 
i konflikter og delta på lik linje med språkkyndige barn.  
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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.  

I Øyane vil vi legge til rette for et allsidig og godt leke- og læringsmiljø som rommer variert 

lek og aktiviteter for alle barn både inne og ute. De voksne bruker Læringsvekstedet sin 

pedagogikk aktivt i arbeid med barnas interesser, behov og erfaring. Læringsvennene blir et 

godt hjelpemiddel i dette arbeidet. Barnehagens fysiske lekemiljø skal være spennende og 

variert, slik at det innbyr til variert lek og aktivitet. Vi har gode områder både inne og ute i 
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barnehagen, stort og fint turområde med lavvo og muligheter for båtturer med spennende 

opplevelser vår/sommerstid.  

De voksne er aktive, varme og engasjerte og inspirerende. Vi deler ofte inn i grupper, og den 

voksne sin tilstedeværelse og kvalitet på møtet/samspillet er svært viktig. 

I Øyane er vi opptatt av lekens betydning for barns trivsel og vennskapsrelasjoner. For oss 

betyr det at.  

• Leken skal ha en fremtredende plass i barnehagen. 

• Lek og vennskap og opplevelsen av å være en del av et felleskap er viktig for alle 

barn.  

• Et trygt og inkluderende miljø er grunnleggende for at barna utfolder seg i lek.  

• Barns trivsel er voksnes ansvar.  

• Vi må passe på at alle har venner og noen å leke med.  

• De voksne i barnehagen må hjelpe barna til å etablere nye vennskapsrelasjoner og 

bevare vennskap.  

• Noen barn har behov for støtte av voksen i leken. 

• Vi bruker Læringsverkstedet sin Handlingsplan mot mobbing som et forebyggende 

verktøy for å sikre dette arbeidet.  

 

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 
 

I Læringsverkstedet Øyane barnehage vil vi i barnehageåret 2018/19 fortsette med å 
jobbe med implementering av Læringsverkstedet sin verdiplattform og pedagogikk. Vi 
er fremdeles relativ ny i Læringsverkstedet. Vi fortsetter med det gode arbeidet vi har 
gjort og utvikler dette videre med Læringsverkstedet sin pedagogikk.  
 
Vi jobber også innenfor Læringsverkstedet og Averøy kommune sine 
satsningsområder for kommende periode, som er relasjonskompetanse og barns 
psykiske helse. Både i Læringsverkstedet regi og sammen med andre 
barnehageansatte i kommunen, har vi hatt flere kurskvelder som omhandler disse 
temaene. For at barna skal bli den beste utgaven av seg selv er det viktig at de har 
voksen som ser de, roser de, og forteller de at de er verdifulle.  
 
Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlaget til at barna får 
utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.  
 
LV Øyane barnehage vil også ha fokus på «Bevegelse» som tema for hele 
barnehagen. Stammen med lek, er bevegelse en del av stammen som bærer de 5 
fagtemaene i Læringsverkstedt sin pedagogikk. Mye fysisk aktivitet, lek i ulike 
omgivelser og allsidig bruk av kroppen er med på å gjøre barna tryggere, mer sosiale 
og gir dem bedre motoriske ferdigheter. Barna lærer å kjenne kroppen sin ved å 
bevege seg og bruke kroppen aktivt.  
 
Bevegelse omhandler så mye av det som skjer i barnehagen, og vi kan jobbe med 
dette som tema på mange ulike måter. Vi får tatt i bruk bevegelse og kroppen vår når 
vi for eksempel danser, går på tur i ulendt terreng, ulike finmotoriske aktiviteter 
(perling, konstruksjonslek o.l) bruker sansene våre og ikke minst gjennom leken.  
 
De voksne i barnehagen skal være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre 
barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring. Barna skal oppleve at 
de voksne gir barna varierte og utfordrende bevegelse miljø både i og utenfor 
barnehagen.  
 
I følge rammeplan for barnehager skal barn få oppleve å vurdere og mestre risikofylt 
lek gjennom kroppslig utfordringer. Barnehagen skal også bidra til at barna får gode 
opplevelser med friluftsliv året rundt. 
 
I vårt pedagogiske arbeid med barna, ønsker vi at barna skal få oppleve en 
 helhetlig læring. Dette handler om å skape sammenhenger på tvers av fagområdene. 
Rammeplanens fagområder skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. 
Alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.  
 

 Vi jobber godt med «Et godt måltid», her er det fokus på sunt og variert kosthold. Barna skal 
få smaksopplevelser, få prøve seg på nye smaker og retter. Og det å dele og ha den gode 
samtalen rundt et matbord. 
Førskolebarna får delta på dette arbeidet sammen med matansvarlig.  
 
Kommunens satsningsområde for denne perioden er Psykisk helse, og det kommer også 
godt med det som vi jobber med i Læringsverkstedet. Vi har fokus på at barn skal blir sett, 
hørt, føle seg verdifull og at vi har respekt for hverandre. 
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Et godt måltid blir bedre når vi lager det sammen. 

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  

Både barn og foreldre har rett til å si sin mening om barnehagen. 

 

Barns medvirkning handler om hvordan vi voksne tenker og ser på barn. Vi ønsker at alle 

barn skal være likeverdige deltakere i et felleskap. Hvert barn skal bli sett og blir behandlet ut 

i fra sin væremåte og sine behov. Ingen barn er for små til å medvirke. Dette krever at de 

voksen er lydhøre og klarer å tolke barnas signaler. Personalet må ta sitt ansvar som voksen 

og skape trygghet som barna kan virke innenfor. Læringsverkstedet har også utarbeidet en 

egen handlingsplan mot mobbing.  

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  
 

I Læringsverkstedet Øyane barnehage er vi opptatt av å ha et godt samarbeid med 
foreldrene.  
Her hos oss har alle ansatte en relasjon til barn og foreldre på tvers av avdelingene. Vi setter 
den daglige dialogen med foreldrene høyt, da vi anser den som den viktigste 
samarbeidsformen mellom barnehagen og hjemmet. Gjennom den daglige dialogen kan vi 
utveksle tanker og observasjoner om barnet, og sammen legge til rette for den enkeltes 
barns trivsel og utvikling. Vi ivaretar rammeplanens krav om foreldrenes medvirkning 
gjennom:  

 
• Den daglig dialogen 

• MyKid 

• Oppstartsamtale  

• Foreldresamtaler 

• Foreldremøter 

• Foreldrearrangement som sommerfest og julefrokost.  

• FAU møter 

• Brukerundersøkelsen  
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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. 

Før barnehagestart legge barnehagen til rette for besøksdag. Da kan barna komme med 

foreldrene til barnehagen for å møte personalet og se seg rundt. I tilvenningstiden får hvert 

enkelt barn en primærkontakt. Dette tar imot barnet de første dagene og er den som er 

ansvarlig for barnets tilvenningstid. Vi har også en tett dialog med foreldrene for å legge best 

mulig til rette for en god og trygg start. Det er lagt opp til tre dager tilvenning. Den første 

dagen avtales med pedagogisk leder. Tidspunkter for de neste to dagene avtales med 

avdelingen. Det vil bli lagt opp til en oppstartsamtale, den gjennomføres som oftest den 

første dagen. Den første tiden brukes til å bli kjent med hverandre og barnehagehverdagen. 

Vi ønsker å skape gode relasjoner med barna og foreldrene.  

 

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 

Vi i Øyane er forholdsvis en liten barnehage, og deler av dagen er vi alle sammen. Vi starter 

og avslutter dagen på en og samme avdeling og alle måltidene spiser vi sammen. Dette gjør 

at alle kjenner alle.  

Det er stor stas å bli «stor» og begynne på avdelingen Framskotten. Ved vårtider begynner vi 

med at de som skal gå over til Framskotten kommer på besøk og begynner å leke mer og 

mer på den avdelingen.  

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).  

I Øyane jobber førskolegruppen med ulike temaer som skal forberede de på skolestart.  

• Det viktigste er å gjøre dem sosialt forberedt til å starte på skolen. Det øves på å 

vente på tur, samspille med andre og være selvstendig ved påkledning og 

toalettbesøk. 

• Det øves på lek med bokstaver, tekstskaping, mengdeforståelse og blyantgrep.  

• I forbindelse med turer øves det på å ferdes i trafikken.  
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Vi har sammen med Averøy kommune bestemt at alle førskolebarna i kommunen skal ha 

den samme førskoleboken, Trampoline. På den måten har alle skolestarterne på øya en 

felles plattform til skolestart. Vi bruker også Læringsverkstedet sitt pedagogiske materiell i 

gruppe tiden. Mot slutten av barnehageåret avslutter vi med en førskoletur, og den har pleid 

og vært ute på Håholmen. 

 Ï Averøy kommune har vi utarbeidet en plan på overgang barnehage/skole, rektor og styrer 

avtaler tid for møter og besøk. Et overgangsskjema blir brukt for å sikke at skolen får all den 

informasjon de trenger om hvert enkelt barn. Dette skjemaet signeres av foreldre/foresatte.  

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. 

Personalet planlegger på avdelingsmøter, pedagogmøter og personalmøter. Begge 

avdelingen lager månedsbrev hver måned med evaluering fra måneden som har vært, og 

planlegger neste måned. Planlagte aktiviteter føres inn i kalenderen i MyKid.  

Årlig sendes det ut en Brukerundersøkelse til foreldrene gjennom Udir. Barnehagen er 

avhengig at så mange som mulig svarer på denne for at vi skal kunne benytte denne 

undersøkelsen i vurderingsarbeidet.  

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, 



 

 

 

14 

1. Slik jobber vi med vårt pedagogiske konsept, det vil si vårt pedagogiske tre; 
røttene, stammen og bladene: 
 
Læringsverkstedet sitt 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 dag har sitt fagtema (språk, mattelek, 
hjerteprogrammet, natur og kreativitet). 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.  

 
2. Barnehagen må sikre at den fyller kravene som rammeplanen stiller til hva 

barnehagen skal bidra til at barna får erfaring, kunnskap og læring, samt hva 
personalet skal gjøre for å fylle kravene. For oss betyr dette:  
Med lekende læring, samspill og mestring vil vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og 
blir den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der 
initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barna får undre seg og stille 
spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen 
skal gi rom for barns ulike perspektiv og opplevelsesarenaer.  
 

3. Slik jobber vi med Hjerteprogrammets intensjon, og innhold i Lekende læring, 
samspill og mestring:  
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 for fellesskapet og å være i positivt samspill med 

barn og voksen. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og 

sosialt fellesskap (rammeplanen).Vi vil lære barna å vise empati, hjelpe hverandre, 

dele, vente på tur o.l. Dette gjør vi i hverdagsaktivitetene i barnehagen som eks. i lek, 

måltider, påkledning. Vi har også samlingsstunder med mer strukturerte opplegg det 

dette blir vektlagt. Hjerteprogrammet er en viktig del i vårt arbeid med å sikre barnas 

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.  

Hvert barn skal få høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag. Gi barna 

mestringsfølelse, troen på seg selv og andre. Gi dem utfordringer som krever noe av 

dem, og støtte og trygghet gjør at de tør og ta utfordringen. Hos oss skal alle lykkes 

med noe hver dag. Her enkelt skal kjenne seg anerkjent.  

 

4. Slik jobber vi for å inkludere prosjektarbeid, temaarbeid, repetisjon og 

spiralprinsippet, våre fire hovedarbeidsmåter i vårt arbeid.  

Barn opplever at de 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 ulike pedagogiske 

opplegg. Barna får varierte opplevelser og erfaringer. Gjentagelse er sentralt for 

barnas læring. Repetisjon basert på lek og læring gir en spennende og lærerik 

opplevelse, og skal fenge barns 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 forståelse. Barnehagens medarbeider 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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Det er viktig med progresjon i barnehagens innhold. Læringsverkstedet har utviklet en egen 

progresjonsplan der vi skal sikre at barna får erfaringer og opplevelser fra alle områdene og 

at de opplever progresjon i aktivitetene. Gode og varierte opplevelser er viktig for å skape 

glede, nysgjerrighet og utvikling. Mål og aktiviteter er i progresjonsplanen delt inn etter alder. 

Gjennom progresjonsplanen ønsker vi også å sikre at barna får erfaring nok til å utvikle 

ferdigheter som er viktige for å delta i lek og sosialt samspill.  

 

 

 

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. 
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  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. 

 

 

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 sangleker der 

vi bruker kroppen 

Samtaler om alt vi ser 

og det som skjer rundt 

oss. De vaksne bruker 

aktivt språket i alle 

rutinesituasjoner. 

Dagtavler, knytte bilde 

til begrep. 

 

Leke med rim og rytme. 

Kjenne til ulike eventyr 

og fortellinger. 

Kjenne igjen sitt eget 

namn og sin bokstav. 

Kjenne til ulike 

motsetninger som 

stor/liten, tung/lett, 

kald/varm.  

Kunne synge og kjenne 

igjen barnesanger 

Samlingsstund med 

rim og regler, song 

og tekstformidling.  

Lage historier i lag 

med barna.  

Jobbe med alfabetet 

og leke 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 ol.  

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. Kva 

slags klær bruker vi i 

dag?  

Gode opplevelser med 

å være ute i naturen.  

Eksperimentere med 

ulike element som 

vann, planer, insekter 

og mineraler. 

Snakke om hvordan vi 

tar vare på naturen.  

Lære de vanligste 

fugleartene i Norge.  

Lære om hvordan 

man opptrer rund bål 

(bålvett)  

Samtale/temaarbeid 

om hvordan barna 

kan bidra for å ta 

vare på naturen 

(søppel, 

kildesortering, 

gjenvinning, rydde 

opp) 

 

Lære om ulike 

dyrespor. Barna får 
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Tuer for å bli kjent med 

nærmiljøet. 

utforske med 

forstørrelsesglass. 

Prøve ut ulike 

tekninkker (Spikking, 

fiske, sløye fisk, sette 

krabbeteiner, sage 

tre osv.  

Opplevelsesrike 

turer.  

Hjerte       

Hjerteprogrammet. 

Lage familie hus 

Hvem er jeg? 

Aktiviteter knyttet opp 

mot dette temaet. 

Samtaler i 

samlingsstund og ved 

rutine . og «her og nå 

situasjoner» 

Eventyr og sanger om 

vennskap og det å ta 

vare på hverandre.  

De vaksne snakker 

bevisst om følelser, vi 

anerkjenner og hjelper 

til med å sette ord på 

barnas følelser.  

- Rosestol 

 

Hjerteprogrammet 

Familiehus, snakke om 

familiehuset, ta det som 

utgangspunkt i for kven 

er eg.  

Bildelotto, bøker osv 

som kroppen min og 

følelser.  

Rosestolen 

Vennskap som tema i 

prosjektarbeid. 

Spiller spill (lære å 

følge regler, vente på 

tur, osv. ) 

Hjerteprogrammet. 

Bøker og samtaler 

rundt temaet: respekt 

for hverandre.  

Barna får trene på 

det å ta demokratiske 

beslutninger i 

barnegruppen.  

Matte 

Vi jobber med formene 

firkant, runding og 

trekant.  

Synger sanger med 

tall og telling. (For 

eksempel 5 små 

apekatter) 

Eventyr (Bukkene 

Bruse, Pannekaka) 

Pusle puslespill og 

perle med store perler.  

Jobbe med de 

grunnleggende 

formene sirkel, trekant, 

rektangel og kvadrat. 

Klippe og lime former 

på ark. Lage bilder av 

geometriske former.  

Jobbe med 

ordenstallene 0-5 

(telle, butikklek, spill, 

sangleker, eventyr og 

liknande) 

Lete etter mønster og 

former i nature og 

miljøet rundt oss. 

Jobbe med 

ordenstallene 0-10 

(telle, butikklek, 

sanglek, spill, 

eventyr..) 

Måle gjenstander vi 

finner og 

sammenligner. 

(lengst, kortest, 

tyngst…) 
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Spille spill og bli kjent 

med terningen.  

 

Sortere gjenstander 

(Kategorier, farge, 

lengde, form, 

størrelse osv. ) 

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.  

Bli kjent med ulike 

materiell.  

Konstruere og forme i 

ulike materialer.  

Samlinger med song 

og musikk, dans og 

bevegelse. 

Lage utstilling til 

tema/prosjektarbeid 

 

 

Dramatisering av 

eventyr og fortellinger 

Fargelære/fargesirkelen 

Utvide kjennskapen til 

teknikker og materialer.  

Lage utstilling til 

tema/prosjektarbeid.  

Øve på å stå på 

«scene» 

Samlinger med sang og 

musikk, dans og 

bevegelse. 

Konstruere og forme i 

ulike materialer.  

Dramatisering av 

eventyr og 

fortellinger.  

Fargelære/ 

fargesirkelen. 

Utvide kjennskap til 

teknikker og 

materialer, 

(Gjenbruk, 

naturmaterialer, vev) 

Lage utstilling til 

tema/prosjektarbeid.  

Øve på å stå på en 

«Scene» 

Samlinger med song 

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.  

 

Lek og bevegelse 

Barna skal få en 

positiv selvoppfatning 

gjennom kroppslig 

mestring.  

Variert motorisk lek 

som støtter og 

utfordrer barna 

Barna skal få en positiv 

selvoppfatning gjennom 

kroppslig mestring. 

Variert motorisk lek 

som støtter og utfordrer 

barna. 

Ulike typer lek: 

regellek, rollelek, og 

frilek.  

Turer i variert 

terreng.  
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Bevegelsessanger og 

musikklek. 

Finmotoriske 

aktiviteter, perling og 

sortering.  

Turer i variert terreng 

Selvstendighetstrening 

i forhold til modning og 

alder. (lære å gå, 

klatre opp og ned) 

Leke og oppleve 

glede, humor, 

spenning og 

engasjement sammen 

med andre barn.  

Bevegelsesanger og 

musikklek. 

Trene på finmotorikk 

(perling, blyantgrep, 

klippe m.m.) 

Selvstendighetstrening i 

forhold til modning og 

alder (hinke, hoppe 

med bena samlet, 

smøre maten sin o.l.) 

Kunnskap om sunn og 

god mat for kroppen.  

Oppleve ulike typer lek 

og leker over tid.  

 

Bevegelsesanger og 

musikklek. 

Selvstedighetstrening 

i forhold til modning 

og alder.  

Kunnskap om helse 

og tema kroppen 

m.m. Sette genser i 

fht. egen kropp.  

Enkel introduksjon til 

førstehjelp. 

 

 

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. 

 

Læringsverkstedet Øyane barnehage ønsker å være en arena for gode opplevelser gode 

samtaler, hvor barna opplever ro og tid til å nyte et godt måltid. Dette bidrar til blant annet 

utvikling av språk, lukt og smaksans, finmotorikk, selvstendighet og samspill. De ansatte skal 
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bidra til et positivt miljø hvor ansatte aktivt går inn for et variert og helsefremmende kosthold i 

barnehagen. Førskolebarna hos oss får delta i matlagingen.  

 

En stor del av måltidene som barna spiser i løpet av en dag, spises i barnehagen. Hjemmet 

har selvsagt det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi mange av måltidene 

spises i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse.  

 

Innenfor temaet «Et godt måltid» får vi satt fokus på fagområdene i rammeplanen for 

barnehagen og praktisere Læringsverkstedets sin pedagogikk. Vi vil aktivt benytte 

«Læringsvennene» i alt arbeidet vi gjør.   

 

I personalgruppen jobbes det aktivt med kompetanseheving. Barnehagen har en 

matansvarlig som har deltatt på flere matkurs som kommer barna til gode.  

 

 

Praktisk informasjon for Øyane 

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

til felles kompetanseheving for våre medarbeidere, utvikling av barnehagens 

pedagogiske innhold, planer, dokumentasjon og evaluering. Barnehagen er stengt på 

disse dagene.  

- Barnehagen har hatt sommeråpen barnehage, men alle barn skal ta ut 4 uker feire i 

løpet av barnehageåret, og minst 3 av de skal være sammenhengende i løpet av 

ferieukene, 26-31. Vi sender ut skjema for planlegging av ferien i april. 

- Aktiviteter som turer, samlinger og annet pedagogisk opplegg, starter rundt 09. Vi 

oppfordrer at barna er kommet innen da.  

- Det er frokost i barnehagen mellom 08.00 og 08.30. Barna må følges inn på 

kjøkkenet i den perioden da de voksen sitter ved bordene. Dette for å skape mest 

mulig matro.  

- Bursdagsfeiring i barnehagen vil foregå ved at avdelingen for barnet markerer med 

flagg og har en samling der barnet er midtpunktet med bursdagskrone og sang. Vi 

markerer ikke med søtsaker, men vi har hjemmelaget bursdagspizza i slutten av 

måneden for å markere alle bursdagsbarna inneværende måned.  

- Ønsker dere å invitere barna hjem i bursdag, kan disse innbydelsene deles ut i 

garderoben ved; enten hele aldersgruppen inviteres, eller at dere begrenser dere til 

enten guttene eller jentene i aldersgruppen. Vi ønsker ikke at noen barn skal bli 

utelatt.  

- Alle foresatte må gå inn og sjekke om at informasjon stemmer på MyKid og svare på 

tillatelser der.  

- Husk å sjekke jevnlig hyllene for deres barn om det trengs påfyll av skifteklær og 

merk sko og klær med navn.  

- Vi ønsker at private leker holdes hjemme.  

- Dersom barnets allmenntilstand ikke er bra eller at det skjer noe spesielt vil 

personalet ringe dere. Hvis barnet ikke er i form til å følge ordinært barnehagetilbud 

må barnet holdes hjemme.  

- Ved oppkast/diare, skal man være borte fra barnehagen i 48 timer, etter siste 

utbrudd. 
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Er det noe dere lurer på, så ta kontakt med personalet eller kontakt styrer. Vi ønsker 

svært gjerne tilbakemeldinger – både ris og ros😊 

 

Vi viser ellers til våre vedtekter som ligger på nettsiden. 

 

 

Kontaktinformasjon:  

Mail til styrer: 

 oyane@laringsverkstedet.no 

 

Avdelingene:  

Oyane.framskotten@laringsverkstedet.no 

 

Oyane.atterskotten@laringsverkstedet.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fellesnummer til Øyane:  

 37 07 16 33 

Framskotten: 913 30 233 

Atterskotten: 913 21 090 

Styrer: 926 94 089 

mailto:oyane@laringsverkstedet.no
mailto:Oyane.framskotten@laringsverkstedet.no
mailto:Oyane.atterskotten@laringsverkstedet.no
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http://www.laringsverkstedet.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/id1029/
http://www.udir.no/Barnehage/
http://www.pbl.no/no/

