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Barnehagens samfunnsmandat 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.        

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  

 

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 
Denne årsplanen skal gi et innblikk i hvordan barnehagen vil jobbe i det neste året og hva vi 

synes er viktig å ha fokus på i vårt arbeid for at barna skal trives og utvikle seg.  

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. 

 

Årsplanen er et dokument som skal synliggjøre vår hverdag og pedagogikk. Den bygger på 

læringsverkstedets visjon «vi får verdens viktigste verdier til å vokse» og vårt kristne verdisyn 

og visjon «Med hjerte for alle». 

Årsplanens funksjon 
Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehageloven 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 

- Gir grunnlag for foreldremedvirkning. Foreldrene kommer med innspill til årsplanen 

gjennom SU. 

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

tilsyn med barnehagen.  
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Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest 
Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og opplysningsplikt i forhold til 
informasjon vedrørende barna, foresatte og personalet. Videre må alle som jobber i 
barnehagen legge fram politiattest ved tiltredelse. Attesten skal vise om vedkommende er 
siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep.  

Barnehagen har mange samarbeidspartnere: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), 

helsestasjon, skoler, Universitetet/Høyskole barnevern etc. Barnehagen har en lovpålagt 

opplysningsplikt til barnevernet som gjelder forhold de blir kjent med der barns helse eller liv 

står i fare. Foreldre/foresatte vil bli informert og involvert i saker som gjelder deres barn. 
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Velkommen til Læringsverkstedet Solkollen                
- Rørensletta barnehage 
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring, 

sammen med årets satsningsområde som er relasjonskompetansen. Hver dag har vi hjerte 

for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv. 

 

 

Barnehagen vår 

o Rørensletta barnehage er i dag en liten 
og fin barnehage som ligger i naturskjønne 
omgivelser. Barnehagen vår tilbyr flotte 
utearealer både innenfor og utenfor gjerdet. ed 
sin nærhet til skog, vår egen gapahuk, egne 
skiløyper, jorder og gårder har barna hos oss 
unike muligheter til lek, læring og utfoldelse i 
naturen. I forbindelse med prosjektet «kom og 
lek» og læringsverkstedets overtakelse og av vår 
barnehage oppgraderer vi nå det fysiske 
innemiljøet. Lek og læringsmiljøet skal bli en 
inkluderende, innbydende, strukturert og mobil 
møteplass for barna. Vi ser frem til ferdigstillelse 
innvendig i løpet av høsten 2018. Barnehagen 
har en utvidet kristen formålsparagraf og er en 
del av konseptet Solkollen som er et av fire ulike 
konseptbarnehager i Læringsverkstedet. 
 
 

Kort om barnehagens historie: 

o Rørensletta barnehage ble etablert i 2005 og barnehagen ble eid og drevet av Anne 
Grethe Aapold. Anne Grethe var genuint interessert i å skape en arene der «små og 
store trives». Dette har hun lyktes godt med og barnehagen har til i dag hatt ett stabilt 
personale og godt med søkere. Barnehagen som siden oppstart har hatt utvidet kristen 
formålsparagraf har også gjennom tidene hatt natur, dyr og dyrehold som fokusområde. 
Barnehagen ligger nært til skogen og det har vært dyr på gården ved barnehagen. I 
januar 2018 gikk Anne Grethe av med pensjon og Marit Warhuus tok over som styrer. I 
februar samme år ble barnehagen kjøpt opp av Læringsverkstedet. 
 

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

av Norge. Læringsverkstedet Solkollen er et eget konsept, og blir drevet med kristent tillegg 

til formålsparagraf for barnehagedrift. Med denne formålsparagrafen, et resurssterkt 

personale og i samarbeid med hjemmet, skaper vi en trygg barnehage.  

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 Solkollen og våre barnehager se vår 

hjemmeside: https://laringsverkstedet.no  

https://laringsverkstedet.no/
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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). 

Visjon 
 

    

 

I henhold til vår visjon «jobber våre ansatte med hjertet», og er opptatt av å sette gode spor i 
barna. De voksne som arbeider i Læringsverkstedet Solkollen skal kjennetegnes ved å være 
nærværende og skape et trygt sted å være barn, foreldre og ansatte. Med Jesus som 
forbilde viser vi hvordan alle mennesker skal møtes med raushet og respekt, og et 
menneskesyn hvor alle er like verdifulle. 

 
Mål og verdier  
Målet for Læringsverkstedet Solkollen er å være en del av den gode barndom med 

forankring i kristne grunnverdier, og et inkluderende og utviklende fellesskap.  

• Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon 

• Vi er et godt tilbud for hele familien 

• Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø 

• Vi engasjerer oss i nærmiljøet 

• Voksne er lekne og ambisiøse 

• Voksne er rause og tydelige 

 

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 vår barnehage jobber vi med verdigrunnlaget fra Læringsverkstedet Solkollen og 
rammeplanen kontinuerlig i kommunikasjon med barn og voksne. Vi er trygge, varme og 
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nærværende voksne som veileder og formidler etter de overstående verdier i daglig 
kommunikasjon med barna. I tillegg til dette har vi samlinger og møtearenaer for barn og 
voksne der vi går mer spesifikt inn på hva for eksempel det vil si å skape et demokratisk 
samfunn eller en bærekraftig utvikling. 
 
Vi er med i prosjektet «kom og lek» som er et satsningsområde for både kommunale og 
private barnehager i Øvre Eiker kommune. I den nye rammeplan for barnehager står det 
blant annet også at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og 
bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i 
barnehagen. Gjennom dette prosjektet får personalet lære mer om hvordan vi kan legge til 
rette for at barn skal kjenne felleskap, tilhørighet, deltakelse, mestring, trygghet, identitet, 
mening i livet og selvrespekt gjennom leken. Fagformidleren Line Melvold og hennes 
medarbeidere i firmaet Styd kommunikasjon driver dette prosjektet. De holder blant annet 
kurs, veileder og observerer i barnehagen. Se linken https://ovre-eiker.kommune.no/skole-
barnehage/barnehage/roren-barnehage/Documents/Folder%20kom%20og%20lek.pdf for 
mer info om prosjektet «kom og lek». 
 
 I barnehagen jobber vi med at rommene våre skal signalisere og invitere til at her er det 
plass til å leke. Vi må ha et bevisst forhold til om vi fremmer eller hemmer leken med 
materialene vi tilbyr. Et mål er at lekemiljøet skal gjenspeile at her er det godt å være barn.  

Barnehagens formål og innhold  
Barnehageloven § 1.Formål 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 

for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 

solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 

selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 

skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

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». 

 

Tillegg §1 a:  
Læringsverkstedet Solkollen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon. Dette 
verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen 
høytidsmarkering.  
«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehages pedagogiske arbeid. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og 

forståelse med hjemmet, å ivareta barns behov for omsorg, lek og fremme læring og danning 

som grunnlag for allsidig utvikling.» Rammeplan for barnehagen a 1.8.17 

 

I rammeplanen står det at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi 
skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. 

https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/barnehage/roren-barnehage/Documents/Folder%20kom%20og%20lek.pdf
https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/barnehage/roren-barnehage/Documents/Folder%20kom%20og%20lek.pdf
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Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig 
samhandling.  Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek, både ute og inne. 
Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement 
gjennom lek – alene og sammen med andre. Barna skal støttes i å forholde seg prøvende og 
nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig 
deltakelse i demokratiske fellesskap.  
 
Punkter under viser noe av det vi gjør for å tilrettelegge for meningsfulle opplevelser 
som er med på å støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse.  
 

• Vi organiserer dagene våre etter de ulike fagtemaene i rammeplanen og har 5 
ulike fagtemaer i uken, hvilket betyr et tema hver dag. 

• Vi organiserer rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek og 
læring. 

• Vi møter barna daglig med omsorg, 
• Vi ser hvert enkelt barn. 
• Vi ser barnegruppen som en helhet. 
• Vi legger til rette for samlinger der fokuset er å løfte enkeltbarn. 

 

Fra barna starter i barnehagen til de begynner på skolen skal barna oppleve et godt 
språkmiljø. De skal oppleve glede og nysgjerrighet ved å utvikle og mestre ulike former 
for kommunikasjon og de skal bli stimulert til språklig bevissthet samt utvikle symbol og 
begrepsforståelse.  
 
 I barnehagen vår skal barna få oppleve glede og undring over naturens mangfold ved å 
regelmessig ferdes i naturen, de skal få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og 
samspill i naturen og barna skal få erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og 
hverdagslivet.  
 
Vi skal utvikle barnas matematiske kompetanse gjennom lek, styrte aktiviteter og 
spontane hverdagsaktiviteter og vi skal gi barna mulighet til å utforske og leke med tall, 
former og ulike mønstre.  
 
Barnehagen skal ha et inne- og utemiljø som inviterer og inspirer til fysisk aktivitet, som 
gir alle barn mulighet for fin - og grov motorisk aktiviteter og utvikling ut fra behov, 
interesse og mestringsnivå̊̊. 
 
Vi skal tilby et variert og sunt kosthold og lære barna gode rutiner for hygiene.  
 
Barna skal introduseres for et variert utvalg av formingsmaterialer, og få erfaring med 
ulike teknikker og utrykk innenfor kunst, kultur og kreativitet.  
 
I vår barnehage skal barna oppleve respekt for sin kultur og religion, de skal få mulighet 
til å tilegne seg samfunnets grunnleggende verdier og kjennskap til tradisjoner og 
høytider i den kristne kulturarven. De skal oppleve anerkjennende voksne som gir rett 
til å medvirke i sin egen utvikling og voksne som inspirerer og inviterer til undring over 
grunnleggende spørsmål til livet.  
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Vårt pedagogiske konsept  
Solkollen bygger sin pedagogikk på Læringsverkstedets fortolkning av rammeplanen. Den 

norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedt 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 komme til uttrykk og 

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

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

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

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

anerkjennende, tydelige og nærværende voksne.  

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.  

 

Det fysiske lek og læringsmiljøet hos oss skal invitere til, og skape rammer for ulike typer lek 
og erfaring. Vi skal skape gode utviklingarenaer – og lærerike miljøer i vår barnehage. Barna 
skal få være aktive deltakere i et miljø som inspirerer dem til lek, læring og utforsking.  
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I vår barnehage er vi opptatt av at 

• rommene skal inspirere og invitere til lek, samspill og bevegelse.  

• stemningen i barnehagen, blant barn og voksne, skal være varm og inkluderende.  

• hvert barn skal få utforske materiellet og rommet i sitt tempo og på sin måte.  

• materiellet og læringsmiljøet i barnehagen skal gi barna mulighet til konsentrasjon og ro alene 
eller sammen med andre 

• materiellet og læringsmiljøet i barnehagen skal gi barna gode lek, samtale og møtearenaer.  
 

Hos oss har vi tilrettelagte lekesoner som skal fremme blant annet ro og gode relasjoner. 
 
Når det gjelder lek og aktivitet ute er det viktig for oss at barna får handlingsrom og 
utfordringer i et miljø som inspirer til lek. Barns væremåte kan karakteriseres som konstant 
nysgjerrige og de utforsker verden og sine egne muligheter med hele kroppen (Åm, 1989; 
Storli, 2013). 
 

 

 

Solkollen super er navnet på verdiformidlingsarbeidet i barnehagen. I dette arbeidet inngår 

både bibelhistorier, verdiformidling og Hjerteprogrammet. Barna blir kjent med sentrale 

bibelfortellinger som knyttes opp mot deres hverdag.  

I Rørensletta har vi, fra høsten, en supersamling på hver avdeling en gang i uken og vårt mål 

etter hvert er å få til en supersamling felles på hele huset en gang i måneden. På felles 

supersamling står barna for store deler av opplegget. På en supersamling formidler vi 

bibelhistorier, synger sanger og fletter inn hjerteprogrammet som handler om sosial 

kompetanse og verdiformidling. Barna vil innimellom vise noe fra supersamlingene våre på 

foreldrekaffer.   

Vi jobber som nevnt før med verdiformidling igjennom all kommunikasjon og alt vi gjør. I 

Rørensletta formidler vi våre verdier gjennom våre holdninger, gjennom å ha et godt miljø 

blant kollegaer, ved å behandle barna med varme og kjærlighet og elske frem det unike i 

hvert barn.  
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Årets satsningsområde- Læringsverkstedet sentralt 
Relasjonskompetanse – Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som 

etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker.  

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

relasjonene og samhandling både mellom barn – barn, barn – voksen og mellom voksen – 

voksen er særlig viktig for barns trygghet 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, læring og evnen til å etablere relasjoner 

med andre. 

 

Nærværende voksne  
Voksne i Læringsverkstedet Solkollen er gode relasjonsmodeller som har stort fokus på at 

hvert barn skal oppleve seg sett og hørt. De skal merke at voksne er nærværende, har tid for 

dem og skaper en trygg barnehagehverdag. Omsorg skal prege alle hverdagssituasjoner, og 

er en forutsetning for barnas trivsel, vekst og utvikling. Å bli møtt av nærværende og 

omsorgsfulle voksne danner grunnlag for at gode relasjoner kan utvikles, både mellom barn 

– barn, barn – voksen og mellom voksen – voksen. Barn rustes for livet og opplever 

livsmestring.  

 

Rørenslettas satsingsområder 2018- 2020 
 

• Godt språkmiljø og barns språkutvikling- språkgrupper og egen dag for språk 
med læringsvennen vår RIME ROLF 

• «Kom og lek». Øvre Eiker Kommune og barnehagens satsingsområde- Som 
beskrevet over. Se lenke for mer info: https://ovre-eiker.kommune.no/skole-
barnehage/barnehage/roren-
barnehage/Documents/Folder%20kom%20og%20lek.pdf 

• Et godt måltid (se side 22).  
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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  

Likestilling, likeverd og barns medvirkning er viktige begreper i vår hverdag. Personalets bevissthet og 

holdninger til hverandre, foreldre og barna er med på å avgjøre om vi har en inkluderende arena for 

alle.  

Barns medvirkning: Hos oss er vi genuint interessert i å lytte til enkeltbarn og ta deres signaler og 

ønsker på alvor. Vi strekker oss langt for å forstå barna og møte alle med et åpent hjerte. Vi ser på 

dette begrepet medvirkning som noe mer enn at barna skal få bestemme noe av sin hverdag og har 

som mål at alle skal kjenne at deres person blir sett og hørt. På denne måten tror vi at vi kan styrke 

barnets selvfølelse og vise at akkurat du er verdifull og betyr noe for fellesskapet i barnehagen. 

Eksempel på hva bevissthet rundt barns medvirkning kan bety i hverdagen:  

«Karl, 4 år, hadde lite energi, var umotivert og orket ikke gå på tur. Tabita, barnehagelæreren, spurte 

om Karl kunne komme med et forslag til hvordan han kunne orke å bli med på turen. Karl kom kjapt 

med en løsning, han kunne jo bare sykle. Vi voksne takket for forslaget og laget avtaler med Karl som 

gjorde at han kunne bruke sykkelen på turen. Vi fortalte de andre barna hvorfor Karl skulle sykle og 

barna syntes det var en kjempe god ide. Turen gikk veldig fint og 12 stk barn kom superfornøyde hjem 

fra turen». 

Barns medvirkning betyr også for oss at barna skal få lov å gjøre noe de interesserer seg for og 

syntes er meningsfullt å drive med. Er det noe vi ser barna interesserer seg for eller noe barna forteller 

de har veldig lyst til, som er gjennomførbart, kan vi som voksne være våkne og legge til rette for dette. 

Vi tenker at vi gjennom prosjektarbeid skal få gode muligheter og tid til å dvele ved det barna 

interesserer seg for og at vi med denne arbeidsmåten kan stoppe opp litt og tørre å stå i det og utvikle 

kunnskap, ferdighet og erfaring innenfor interesseområdene til barna. Vi skal med andre ord ikke bli så 

fort ferdig med det barna viser interesse for. Les mer om prosjektarbeid. S 21 i årsplanen. 

Likestilling og likeverd: «BARNEHAGEN SKAL FREMME LIKEVERD OG LIKESTILLING uavhengig 

av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk, etnisitet, kultur, sosial 

status, språk, religion og livssyn» RP 2017 s.10. Alle skal ha krav på å få de samme mulighetene til å 

utvikle seg, utnytte sine evner og bli sett i barnehagen vår. Vi behandler ikke alle likt, men vi møter 

hvert barn med respekt, varme og omsorg uansett hvem og hvordan de er. Hos oss skal hvert enkelt 

barn bli sett som et individ og ikke bare som et barn i en stor gruppe. Alle barn er unike og har ulike 

behov. Likestilling handler til syvende og sist om at vi skal behandle alle som likeverdige individer. 

Mobbing: I Rørensletta barnehage har vi et bevisst forhold til mobbing og hos oss er det nulltoleranse 

mot mobbing. I de tilfeller vi ser antydning til mobbing jobber vi bevisst og målrettet for å hjelpe barna 

inn i nye og gode spor.  
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På avdeling for barn fra 3-6 år har vi laget handlingsplaner mot mobbing, gjort større grep i 

barnegruppen på for å forebygge mobbing, og hatt samlinger med barna om inkludering. Inkludering 

har er et sentralt begrep for barna i vår barnehage. Vi har snakket mye om hva dette begrepet betyr 

og barna har vært med å tenke ut hvordan vi vil ha det hos oss i forhold til dette. Barna har blitt 

bevisstgjort hvordan det føles å ikke bli inkludert.  

Læringsverkstedet har utarbeidet egen handlingsplan mot mobbing. Vi i personalet vil gjøre oss godt 

kjent med denne planen og bruke den fremover i hverdagen og event. om vi skulle få mistanke om 

forløp til mobbing. 

   

Samarbeid mellom barnehage og foreldre  
 

Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål. Vi skal sammen skape en sosial 

læringsarena som setter gode spor i barna.  

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

gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at foreldrene medvirker og får 

innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og læringsmiljø. 

Foreldresamarbeid 
For at vi skal kunne legge til rette for best mulig opphold i barnehagen for barna, er det helt nødvendig 

med et godt samarbeid med foreldre. 

I barnehagen har vi den fordelen at vi ser hverandre hver dag i forbindelse med levering og henting, 

og da kan vi utveksle informasjon til hverandre. Men det er oftest travelt for både personale og 

foreldre, og derfor ikke lett å få til lengre samtaler. Av og til er det behov for å avtale tid for en samtale 

uten at barnet hører; enten på telefon eller under fire øyne.  

Samarbeid foreldre og personale 
Foreldremøte holdes minst en gang i løpet av barnehageåret. I tillegg er det tilbud om samtale om det 

enkelte barn 1-2 ganger pr år. Da settes det av tid etter avtale. Som grunnlag for samtalen bruker vi 

observasjonsverktøyet «Alle med». Det årete barnet skifter avdeling tar personalet initiativ til en ekstra 

samtale. Vi oppfordrer foreldre til å ta initiativ til samtale når som helst ved behov. Personalet vil 

likeledes alltid ta tid til å avtale samtale dersom de føler behov for det.  

 

Felles aktiviteter for barn, foreldre og personale: 

Innvielse av innemiljø, Luciafeiring, foreldrekaffe, påskemiddag og dugnad i gapahuken (arrangert av 

personalet) 

Sommer-avslutning, 17.mai-tog og foreldrerådsmøte (arrangert av foreldrene) 

Foreldre som sjåfør/ekstra bemanning på turer. 

Foreldreråd 
• Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. 

• Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til et godt samarbeidsmiljø 

som igjen skaper et godt barnehagemiljø. 

• Foreldrerådet velger to foreldrekontakter som skal sitte i samarbeidsutvalg og ta imot 

henvendelser fra de andre foreldrene angående barnehagehverdagen og organisering av den. 
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Samarbeidsutvalg/FAU 
• Samarbeidsutvalget består av de to valgte foreldrekontaktene og to representanter fra de 

ansatte.  

• Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  

• Samarbeidsutvalget skal arbeide for å fremme kontakt mellom barnehage og lokalsamfunn.  

• Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av betydning for 

barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. 

• Årsplanen skal forelegges og godtas av samarbeidsutvalget. 

 

Har dere spørsmål eller saker dere ønsker å drøfte kan det tas opp direkte med daglig leder, 

personalet eller med de valgte foreldrerepresentantene som sitter i barnehagens FAU.   

    

Dette barnehageåret er de valgte foreldrekontaktene: 

 

Marlene Nilsen – mamma til Mathias på Revehiet (fra mars 2018 til juli 2019) 

 

Ingvild Hovland – mamma til Ludvig på Revehiet  (fra mars 2018 til juli 2020) 

 

Viktige datoer 

 

Dato Hva  

 
06.08.18 
21.09.18  
19.10.18 
31.05.19 
21.06.19 
 
 

Planleggingsdager  
Planleggingsdag 
Planleggingsdag, årskonferanse læringsverkstedet 
Planleggingsdag Øvre Eiker Kommune (fagdag, Kom og Lek) 
Planleggingsdag 
Planleggingsdag 
 
 

 
08.10.18 
kl. 0900 

Fotografering  

Mandag - Foto Norden tar bilder 

 

25.09.2018 
 kl.1545.  
 

11.04.2018 
kl. 1545 

Foreldrekaffe 

Innvielse av nytt «innemiljø». Vi klipper snor på alle avdelinger og 

«skåler» med foreldre og besteforeldre. Vi serverer saft og lapskaus. 

Alle avdelinger deltar. 

«Påskemiddag». Vi serverer lett middag, saft, kaffe og kake. Ta med 

termokopp med lokk til kaffe (HMS) 

11.10.2018 
 

Foreldrekontakter inviterer til dugnad i gapahuken (mer info 

kommer) 

 Foreldremøter 
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18.09.2018 

 

12.03.19 

Fellessamling kl. 18-19      Vi går avdelingsvis kl. 19-20  

 

kl. 18-20 Temakveld: kom med ønske om tema på foreldremøte 

 
 
Mandag 24.12 
Tirsdag  25.12 
Onsdag 26.12 
Torsdag 27.12     
Fredag 28.12 
 
Mandag 
01.01.19 

Juleferie 2018 
 
Julaften- barnehage stengt 
1. juledag, rød dag, barnehage stengt 
2. juledag, rød dag, barnehage stengt 
Fridag i samsvar med vedtekter, barnehage stengt 
Fridag i samsvar med vedtekter, barnehage stengt 
 
1. nyttårsdag, barnehage stengt 

 

15.04.-17.04.19 

Påskeferie 
Mandag 15.april, tirsdag 16.april og onsdag 17.april er barnehagen 

stengt i samsvar med vedtekter. 

 
 
 
 
08.06-27.06.19 
 

Sommerferie 2019 
 
Sommerbarnehage i uke 27 og uke 31 med påmelding. 
 
I uke 28, 29 og 30 er barnehagen stengt. Juli er betalingsfri måned. 
 

 

Overganger  

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

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

Ny i barnehagen 

Når et barn skal begynne i barnehagen er det viktig at overgangen blir så god som mulig. Det er store 

individuelle forskjeller på hvor lang tid et barn trenger for å bli kjent. «Barnehagen skal i samarbeid 

med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal 

tilpasse hverdagen slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og 

andre barn» (RP2017 s.33). 

Godt foreldre/personalsamarbeid 

Et godt samarbeid med foreldrene er viktig for å sikre barnet en god start i barnehagen. Foreldre og 

kontaktperson i tilvenningen utveksler info om barnet. Info om hva barnet spiser, drikker, liker å leke 

med, interesserer seg for og ellers annet som er viktig for barnets trygghet. Dette er en god hjelp for 

oss til å tune oss inn på barnet og komme i gang med noe som barnet liker å gjøre. Barnet vil nok 

også kjenne en trygghet i det at den voksne vet hva det liker av mat, drikke osv.  

Vi tilbyr oppstartsamtaler for alle barn som starter på Bamsebo og Revehiet. På Nøtteliten har man 

anledning til å snakke sammen mens man er på avdeling under de første tilvenningsdagene. Foreldre 

kan også be om oppstartssamtale her hvis man ønsker etter den første tilvenningsfasen.  

Tilvenningsrutiner 

Gradvis tilvenning er veldig viktig for å skape trygghet og tillit hos barnet. Vi ønsker sammen med dere 

å gjøre overgangen så bra som mulig for foreldre og barn. Tilvenningen går vanligvis over tre dager 

med mulighet for flere dager/uker ved behov. Vi tenker oss tilvenningen slik at det startes med 
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foreldrene til stede i 1-2 timer på småbarnsavdelingen og 2-3 timer på storebarnsavdelingen den 

første dagen. Barnets oppholdstid i barnehagen øker noe på dag to og tredje dag tenker vi foreldrene 

skal prøve å trekke seg litt bort fra avdelingen der barnet er, men være tilstede 

På 3-6 års avdelingen, blir tilvenningen noe annerledes. Barna har noe kortere dager i starten, men 

det er individuelt hvor lenge eller hvor mange dager foreldrene blir i barnehagen sammen med barnet. 

Dette er et generelt opplegg og tilpasses det enkelte barn. Noen er klar for å være alene i barnehagen 

allerede tredje dag, andre trenger noe lenger tid. Vår erfaring er at det er ikke antall timer barnet er de 

første dagene som er viktig, men at personalet lykkes med å oppnå god kontakt. Vi vil anbefaler 

foreldre 5-6 timers dager den første tiden (1-2 uker) Da rekker ikke barnet å bli så sliten og kan 

dermed takle alle de nye tingene mye bedre.  På denne måten vil barnet få en bedre opplevelse av 

det å være i barnehage. 

 

Eksempler på tiltak for barnas trygghet og tilhørighetsfølelse til barnehagen 

Ta med personlig gjenstand: Barnet kan ha med seg en bamse eller noe hjemmefra som den er 

kjent med og føler trygghet med.  

Lage bok «Dette er meg»: Personalet lager en bok med bilder av barnets familie, kjæledyr, eventuelt 

huset og noe det kjente er i den ukjente barnehagen. Vi ser på boken når barnet savner familien sin. 

Boken skal følge barnet gjennom alle avdelinger. Vi legger også inn bilder fra barnehagetiden hvert år. 

Alle som får plass i vår barnehage blir invitert på besøk før tilvenningen slik at de vet litt hva de har i 

vente da tilvenningen starter.  

Fra småbarn- til storbarnsavdeling  

I Læringsverkstedet Solkollen 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 har lav terskel for å besøke hverandres avdelinger. Vi sier JA til å besøke andre avdelinger så ofte 

vi kan. Alle avdelingene skal ha samlinger, lek og pedagogisk opplegg på Revehiet hver uke og blir 

godt kjent med rommene.  

Det siste året barnet er på Bamsebo får det komme over til Revehiet når det passer for avdelingene. 

Den siste måneden før barnet skal over får det komme over noe hyppigere og vi organiserer besøk på 

Revehiet da de går på tur, spiser frokost, lunsj, har samling osv. På denne måten blir de litt kjent med 

rutiner og hva som gjøres på storebarnsavdelingen.  

Vi sender ut et oppstartsbrev til alle foreldre på begynnelsen av nytt barnehageår, også de nye, så de 

vet hvilke rutiner og pedagogisk opplegg som praktiseres på Revehiet. 

Fra barnehage til skole  

Barnehagen legger til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter 

som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at 

barna skal avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne 

evner. (Rammeplanen 2017. s 33, 34) 
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«Skoletimen» 

Vi har «skoletime» med alle skolestarterne fra 1. september og ut året. Skoletimen er 1 gang i uken. 

Her er temaer de skal jobbe med: 

• Sosial kompetanse: Barna skal øve seg på å forstå de sosiale kodene. Det være seg å lære å 

vente på tur, inkludere andre, forstå andres følelsesuttrykk, følge regler i for eks. regelleker, takle 

å tape i spill 

• Selvstendiggjøring: det øves blandt annet på å ta på sko selv, henge opp sin egen jakke og holde 

plassen ryddig i garderoben, tørke seg selv etter dobesøk, øver på å skrive sitt eget navn, klippe 

selv med saks osv. 

• Skoleforberedende oppgaver innenfor fagtemaene: Mattelek, Språk, Natur, Hjerteprogrammet 

(sosial komp, etikk, filosofi, religion, bærekraftig utvikling, antimobbing). Vi lærer ikke å lese, skrive 

og regne, men vi øver på grunnleggende forståelse av begreper og liknede innenfor fagtemaene. 

• Innføring i nødnumre, brannvern og førstehjelp. Vi besøker brannstasjonen under brannvernuke. 

• Trafikkopplæring med «Tarkus og vennene» 

• Skolebesøk: Vi besøker skolen på Røren (event. Hokksund barneskole også) Her ser vi på 

klasserommene til 1. klassingene og leker ute.  

• Vi besøker og får besøk av skolestartere fra Sundbakken barnehage i Hokksund, vi besøker 

Røren barnehage og er sammen med skolestarterne der. På denne måten tenker vi at barna kan 

bli litt kjent med barn de kanskje møter på skolen.  

 

Foreldre får eget hefte med mer info om opplegg rundt førskolegruppe i løpet av augustmåned.  

                                      

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 og rammeplanen. 

• Planleggingsdager: disse dagene bruker vi blant annet til å planlegge det 

pedagogiske og organisatoriske innholdet i barnehagen (lager progresjonsplaner for 

hver avdeling se side ) 

• Ledermøter: disse møtene setter vi de overordnede rammer for barnehagen og 

avdelingene. Vi jobber med årsplanen sammen og setter pedagogiske og 

organisatoriske føringer etter rammeplanen, lov om barnehagen og 

læringsverkstedets retningslinjer.  

• Avdelingsmøter: annenhver uke har alle avdelinger møte der de blant annet evaluerer 

månedens innhold og planlegger neste måneds for avdelingene. Dette resulterer i et 

månedsbrev sendt ut til alle foreldre.  

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. 

 

• Dokumentasjon blir gitt dere foreldre i form av årsplan, månedsplan / månedsbrev, 

foreldresamtaler, foreldremøter og bilder. Vi har også en egen dokumentasjonstavle ved 

inngangen vår.  
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• Vi skriver referater fra alle avdelingsmøter som dokumentasjon på vårt arbeide med 

observasjoner av enkeltbarn og hverdagssituasjoner, HMS, rammeplanen, organiseringer osv. 

• Bilder på veggen i garderobene på hver avdeling og på MyKid gir innblikk i hverdagslivet i 

barnehagen og viser litt om hva barna gjør på turer, i samlinger og andre opplevelser av ulikt 

slag. Bildene blir en hjelp for barna til å kommunisere med foreldrene om hva de har opplevd.  

• De daglige samtalene ved levering og henting er veldig viktige møtepunkter for utveksling av 

informasjon om dagsform, opplevelser og aktiviteter. 

• Utstillinger av barnas produkter gir innblikk i hva barna har laget og kan være utgangspunkt 

for samtaler barna i mellom, med personalet og med foreldrene. 

• Den viktigste dokumentasjonen får dere foreldre av deres eget barn: virker han/hun fornøyd, 

er det opptatt i lek når dere henter og hvordan barnet snakker om de voksne og de andre i 

barnehagen hjemme.  

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Pedagogiske evalueringer som vurdering 

• Evaluering er en hjelp til å kunne gjøre en bedre jobb, og den skal sikre kvaliteten på 

det pedagogiske arbeidet.  

• Personalet observerer og vurderer daglig det som skjer i barnehagen. 

• Personalet vurderer eget arbeid på avdelingsmøter, personalmøter og 

planleggingsdager. Barnehagens satsningsområder og innhold forøvrig er gjenstand 

for vurdering på planleggingsdagene. Hva har vi fått til dette halvåret? hva bør vi 

endre og hva kan vi legge til av nye aktiviteter for å oppnå progresjon, eller for å 

fornye fokus og innsats?  

• Vi evaluerer egen praksis generelt: Hvordan sørger vi for at det enkelte barn blir sett 

og ivaretatt? Hvordan samtaler vi med barna? 

• Vi vurderer egen deltakelse i lek ute og inne 

• Vi deler utfordrende opplevelser med hverandre for å få gode råd fra de andre 

medarbeiderne. 

• Vi deler positive erfaringer med hverandre og får nyttige tips til egen praksis. 

• På avdelingsmøtene snakkes det om gruppa og det enkelte barn. Ulike strategier 

drøftes for å hjelpe barn som vi ser har ekstra behov for støtte og veiledning, og ulike 

tilnærmingsmåter prøves ut. På denne måten bevisstgjøres den enkelte ansatte og 

kompetansen øker. 

• Dere foreldre oppmuntres til å komme med innspill til barnehagens opplegg gjennom 

hele året, men spesielt på foreldremøtet om våren. Der oppfordres dere til å komme 

med forslag som kan brukes i årsplan for neste barnehageår.  

• Brukerundersøkelsen i april gir dere foreldre mulighet for anonymt å gi 

tilbakemelding, ris og ros. 

• Vi setter stor pris på at dere viser oss tillit og sier fra når dere er bekymret for eget 

barns trivsel. Barnas trivsel er den viktigste indikasjon på om vi lykkes med å drive en 

god barnehage der alle utvikler seg og lærer.  

• Gjennom foreldrekontakter og arbeidsutvalg har dere foreldre mulighet for å påvirke 

hva slags barnehage dere ønsker for deres barn. Navn på foreldrekontaktene dette 

året finner dere under foreldresamarbeid  

• Barn er spontane og ærlige, og de gir umiddelbart sin mening om opplegg vi voksne 

legger til rette for. Gjennom samtaler med barna i hverdagen får vi nyttig informasjon 

som vi tar med i våre vurderinger av barnehagens innhold og kvalitet. 
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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. Prosjekter kan arte seg slik at de varer over flere dager, uker og 

måneder alt etter interesse og hvordan prosjektet bærer i vei.  

Temaarbeid - styrer og pedagoger utarbeider innhold og prosess i samarbeid med 

barnehagens øvrige medarbeidere. Årstider, FN og høytider vil være naturlige temaer vi skal 

ha, men ellers vil vi ivareta barns medvirkning og la barnas interesser settes foran et 

voksenbestemt tema. Vi vil krydre hverdagen og legge spor så vi ser hva barna interesserer 

seg for og ellers for å hindre at leken blir for ensidig. 

Det blir tidvis arbeid med tema og tidvis med prosjektarbeid.  

Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. Fagtemaene vil få hver sin 

ukedag. På denne måten sikrer vi at vi bidrar til at barna får den erfaring, kunnskap og læring 

de skal etter kravet fra rammeplanen.  

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, 

Progresjon- Vi bygger videre på det barna allerede har gjort og lært slik at barna får bredere 

kunnskap på ulike temaer/fag for hvert år. Se progresjonsplan s: 

Aktive voksne: vi er nærværende, engasjerte og lyttende til barnas innspill og 

uttrykksformer. Vi motiverer til å prøve selv, roser, har tro på barna, veileder og gir barna tid 

til å klare selv.  

 

Det fysiske leke og læringsmiljøet: vi ønsker at barna skal lære gjennom lek fordi vi vet at 
barn har en praktisk og sansende tilnærming til læring. Lek er barnas egenart og grunnlag for 
læring og vi vil legge opp til at vår lek og læringsarena er tilrettelagt for et inkluderende 
felleskap, for samspill og mestring. Leken skal være psykisk helsefremmende. Gjennom 
prosjektet «Kom og Lek» med Line Melvold (se egen brosjyre), stadig evaluering av lekemiljø 
på avdelingsmøter og gjennom kurs fra læringsverkstedet om «det fysiske innemiljøet» skal 
vi være bedre rustet til å tilby barna et lekende læringsmiljø som beskrevet over. I løpet av 
høsten 2018 skal hele barnehagens innemiljø oppgraderes til en 
læringsverkstedsbarnehage.                    

 

Interaktive samlinger og grupper:  

Hjertesamlinger- alle avdelingene har 
hjertesamling en gang i uken. Hjertesamlingene 
er tilpasset barnas nivå. Gjennom 
hjerteprogrammet fokuseres det først på «jeg», 
det vil si at barna skal være glad i seg selv og 
trygge på at jeg er god nok som jeg er, så på 
«du» der vi tar vare på de andre, inkluderer og 
lærer empati for andre og tilslutt er det et fokus 
på «vi» og at alle er en del av et større 
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fellesskap der barna skal lære noen «sosiale spilleregler» som å samarbeide, inkludere ol. 

Samspill: lære barna strategier og verktøy til å håndtere ulike sosiale sammenhenger. 
Områder vi arbeider med er for eks det å vente på tur, respektere andres behov og 
væremåter, respektere andres intimsoner. 

Supersamlinger: se side 10. 

 

Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 
5 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 i vårt pedagogiske arbeid. Hvert fagtema har 

et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt arbeid.  Rammeplanens 

fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i vårt pedagogiske 

konsept og inngår i alle fagtemaene i løpet av uka.  

 

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for 

barnehagens arbeid med sosial kompetanse. Hjerteprogrammet er for oss 

formålsparagrafen i praksis. Det dekker rammeplanens fagområde Etikk, religion 

og filosofi, samt elementer i fagområdene Nærmiljø og samfunn, Kropp, 

bevegelse, mat og helse. Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for 

livsmestring og barna rustes for å tåle livet.   

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og   

inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 

språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet språk inngår som en naturlig 

del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter. 

 

Mattelek rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form. 

Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk 

på en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse. Fokuset på   

mattelek er størst for skolestarterne.  

 

Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, 

kultur og kreativitet. Dette er et viktig fagtema og inngår i store deler av vårt 

pedagogiske arbeid.  

   

  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi, Nærmiljø og 
samfunn og Kropp, bevegelse, mat og helse. Barna får erfaringer og opplevelser 
med ulike sider av fagtemaet. 
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Barnehagens arbeid med fagområdene   
 

Fagtemaer 

 

Fase 1 

 

Fase 2 

 

Fase 3 

Hjerte  

JEG: 
o Hvem er jeg?  
o Mine følelser  
o Jeg vil! 
 
 
Vi skal bidra til at barnet 
utvikler en positiv selvfølelse 
og et realistisk selvbilde, og 
få̊r kjennskap til sin identitet; 
”Hvem er jeg?”  
 
Vi vil lære barna å̊ forstå̊ 
følelsene sine og hvordan de 
selv og andre utrykker dem.  
 
Vi vil gi barna mulighet til å̊ 
kjenne på̊ hva de vil, og 
utrykke det på̊ en positiv 
må̊te.  

DU: 
o Hjerte for andre 
o Jeg kan stoppe opp å̊ tenke 
meg om  
o Vennskap og forstå andre 

 
Barna skal få̊ innsikt i 
hvordan andre barn har det. 
 
De skal lære å̊ ta kontakt 
med andre barn på̊ en 
positiv må̊te og dele på̊ leker 
og utstyr.  
 
Vi ønsker å̊ gi barna gode 
muligheter til å̊ utvikle 
vennskap. Og lære de å̊ ta 
hensyn til hverandre og ha 
et hjerte for hverandre.  

VI: 
o Sosiale øvelser  
o Glede og humor  

 
 
 
Barna skal få̊ lære å̊ 
fungere sammen med 
andre barn i en gruppe.  
 
Vi vil at det skal være 
morsomt å̊ være sammen, 
med plass for masse glede, 
lek og tøys og tull.  

 

 
 
1-3 år 
 

 
3-4 år 

 
Skolestartere 

Språk 

Bli kjent med ulik 
barnelitteratur og 
bibelhistorier. Litteratur 
står lett tilgjengelig for barna. 
Formidle billedbøker og 
andre fortellinger i 
samlingsstund og 
smågrupper. Fokus på 
gjentakelse av fortellingene. 
 
Oppleve ulike tekstformer 
og stimulere barnas 
fantasi, fortellerglede, 
konsentrasjon og begreper 
gjennom bildebøker, 
eventyrkoffert, 
dramatisering, bruk av 
konkreter/ hånddukker, og 
sanger, rim og regler 
 
Opparbeide evnen til å 

lytte og skille mellom og 

uttale ulike lyder. Vi jobber 

med: Regler, rim og sanger, 

lydlotto, imitere dyrelyder, 

samtaler, tekstformidling, 

øve på språklydene. 

Barna blir kjent med ulike 

motsetninger: Stor – liten, 

tung – lett, kald – varm, 

mørk – lys, hard – myk. Vi 

bruker sansene våre til å 

utforske ulike konkreter i 

arbeidet med motsetninger. 

Vi er bevisste på å bruke det i 

Barna får lage egne historier 
 
Bli kjent med ulike 
motsetninger som kort-lang, 
tung-lett, surt-søtt, mørk-lys, 
kald-varm og liten-stor. 
 
Oppleve ulike tekstformer 
som eventyr, fortellinger og 
bøker og stimulere barnas 
fantasi, fortellerglede, 
konsentrasjon og begreper. 
 
Utvikle ordforråd i forhold 
til begreper knyttet til egen 
hverdag som kroppen/meg 
selv, natur/dyr, farger, leker, 
årstider og mat 
 
Barna skal i enkel grad bli 
kjent med deler av 
Bibelhistorien.  

Barna får lage egne 
historier som er mer 
avanserte. Tekstskaping og 
fridikting 
 
Barna oppfordres til å 
skrive navnet sitt og gå på 
jakt etter bokstaver og ord 
i barnehagemiljøet 
 
Videreutvikling av  
språkhumor gjennom å 
fortelle vitser og gåter 
 
Klappe stavelser i navn og 
begreper ved bruk av 
regler, rim og sanger. 
 
Oppleve ulike tekstformer 
som eventyr, fortellinger og 
bøker og stimulere barnas 
fantasi, fortellerglede, 
konsentrasjon og begreper. 
 
Barna skal utvikle sitt 
ordforråd i forhold til 
begreper knyttet til egen 
hverdag som er mer 
detaljertorientert. 
 
Barna skal bli kjent med 
deler av Bibelhistorien. 
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garderobe, lek, under måltid 

osv.  

 

Matte 

Form og matematiske 
begreper: Bli kjent med 
formene og begrepene: 
runding, trekant og firkant 
 
Tall og matematiske 
begreper: Bli kjent med å 
telle frå 1 til 5, og begrepene” 
månge” og” ingen” 
 
Størrelser, mønster og 
sortering: Bli kjent med 
begrepene: Først/sist, 
foran/bak/mellom, før/etter 
 
Mål og vekt: Bli kjent med 
begrepene stor/liten, 
tykk/tynn 
 
Matematisk kroppslighet: 

• Koordinasjon: Holde 

pensel og blyant, kaste, 

trille og sparke ball, 

bevege oss som dyr, øve 

på å kle av og på seg 

selv. 

• Balanse: Øve opp 

balansen, få kontroll 

over kroppen sin ved å 

klatre ute og inne. huske, 

tegne strek og balansere 

på den, lage hinderløype 

• Styrke: Få erfaringer 

med kroppens egen 

styrke. Hjelpe til med å 

løfte lekekasser på plass, 

sage, hamre på spiker, 

sykle ute.   

• Finmotorikk: Øve på 

ferdigheter som å klippe, 

lime, perle og pusle. Øve 

på å holde gaffel, kniv, 

Tegne, male og 

modellere. Bygge med 

duplo og klosser, kjøre 

med bil og tog bane, 

puslespill skje og blyant 

Mål   
• Matlaging med barna en 

gang i uka for å få 
erfaringer med ulike 
typer mål. 

• Barna skal få erfaring 
med vekt gjennom lek 
og forskning. 

 
Tall og sortering:  
• Telling og sortering 

gjennom rollelek. Barna 
er delaktig i 
borddekking 

• Barna skal få oppleve 
glede over å utforske, 
og leke med tall, både 
organisert og spontant i 
hverdagssituasjoner. 

 
Form og begreper: Barna 
skal tilegne seg gode og 
anvendbare matematiske 
begreper, og erfare ulike 
størrelser, former og mål 
gjennom å sortere og 
sammenligne. Nytt begreper 
for form: runding=sirkel.  
 
Få erfaringer med 
matematisk kroppslighet: 
(koordinasjon, balanse, 
styrke, spenst og 
finmotorikk. Mer avansert 
enn 1-3 år). 
 
Spill tilpasset barnas 
alder: Brettspil, kortspill, 
regelleker og puslespill 
 

Mål og vekt:  
• Matlaging med barna 

en gang i uka for å få 
erfaringer med ulike 
typer mål og vekt 

• Barna skal få erfaring 
med vekt gjennom lek 
og forskning. 

 
Størrelse og antall:  
Vi jobber med de 
matematiske begrepene 
størrelse og antall gjennom 
dramatisering av ulike 
eventyr.  
 
Tall og antall: 
• Barna deltar i 

borddekking og gjør 
seg erfaringer med par 
kobling. 

• Telling og sortering 
gjennom rollelek 

• Barna skal få oppleve 
glede over å utforske, 
og leke med tall, både 
organisert og spontant 
i hverdagssituasjoner. 

 
Form og begreper: Barna 
skal tilegne seg gode og 
anvendbare matematiske 
begreper, og erfare ulike 
størrelser, former og mål 
gjennom å sortere og 
sammenligne. Nye former: 
rektangel og kvadrat. 
 
Matematisk 
kroppslighet: 
(koordinasjon, balanse, 
styrke, spenst og 
finmotorikk. Mer avansert 
enn 3-4 år). 
 
Spill tilpasset barnas 
alder: Brettspil, kortspill, 
regelleker og puslespill  

Kreativitet 
 
 -Vi har fokus på 
prosessen der 
aktiviteten er et mål i 
seg selv. Ikke fokus 
på resultat. 

 

Drama: Øve på spontanitet, 

trygghet - tørre å stå frem i 

gruppa. Mestringsopplevelse. 

Gi slipp på virkeligheten og 

gå inn i ulike roller. 

Maling: Lære om fargene. Bli 
kjent med fargesirkelen. Få 
erfaring med ulike typer 
maling og malingsteknikker.  
 

Drama: Øve på spontanitet, 
trygghet – tørre å stå frem i 
gruppa og hevde seg selv. 
Leke rollespill. 
 
Maling: Lære om 
primærfargen og regnbuens 
farger. Få erfaring med flere 
typer maling og teknikker. 
 
Håndtverk: Gi barna 
erfaring med grunnleggende 
snekkerferdigheter som 

Drama: Øve på 
spontanitet, trygghet – 
tørre å stå frem i gruppa og 
hevde seg selv. Lage egne 
rollespill 
 
Maling/tegning: Bli kjent 
med fargesirkelen. Klippe 
etter streker, tegne mer 
detaljert og fargelegge 
innenfor streker. 
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Tegning/bilde: Øve på å 
tegne og fargelegge med 
fettstift, kritt og tusj. Prøve å 
klippe i papir, lime, rive og 
krølle ark. 
 
Tekstil: Bli kjent med ulike 
formingsmateriell, som: garn, 
tråd, stoff og trykk.Trykke på 
stoff med potet, svamp.Lage 
bilder av stoff og garn 
 
Musikk, sang og dans: Lytte 
til ulike musikksjangere. 
Bli kjent med ulike rytmer og 
bevegelser. Lære ulike sanger 
knyttet til årstid/høytid og 
lignende. 
 

spikre og sage. Å kunne 
skape noe selv. 
 
Forming: Bli kjent med 
ulike typer 
formingsmateriell 
Øve på å klippe, lime, tegne 
og fargelegge 
 
Musikk, sang, og dans: Bli 
kjent med ulike 
musikksjangere gjennom 
blant annet å lytte til 
musikk, synge og danse etter 
musikk. 
 
 

Håndtverk: Gi barna 
erfaring med 
grunnleggende 
snekkerferdigheter som 
spikre, måle, merke og 
sage. Skape noe selv. 
 
Forming: Bli kjent med og 
lage produkter av ulike 
formingsmateriell 
 
Musikk: Lage egen musikk. 
 

Natur 

Få kjennskap til hvordan vi 
tar vare på naturen. Bli 
kjent med nærmiljøet. Lære 
om miljøvern. Hvordan vi 
oppfører oss på tur. 
 
Brannvern. Vi har jevnlige 
brannøvelser i barnehagen.  
Brannvern i fokus en uke på 
høsten. 
 
Gi barna gode 
matopplevelser med å lage 
mat ute i naturen 
 
Få erfaringer ved å 

eksperimentere med ulike 

elementer som vann, planter, 

insekter og mineraler. For 

eksempel: smelte snø, fryse 

vann, fange insekter i glass 

Forståelse for vær og ulike 
værforhold.  
 
Gi barna kjennskap om de 
vanligste fugleartene i 
Norge /nærområdet. 
Gjenkjenne utseende og lære 
navn på spurv, skjære, kråke 
og kjøttmeis 

 

Få kjennskap til hvordan 
vi tar vare på naturen.  
• Bli mer kjent med 

nærmiljøet. Lære mer 
om miljøvern. 

• Vi får begynnende 
forståelse for 
kildesortering og 
gjenbruk 

 
Vi sår og høster med barna 
 
Vi lager enkel mat ute på 
bål/bålpanne 
 
Årstider og vær: Vi snakker 
om årstidene og været i 
samlinger. Begynnende 
forståelse for været og 
bekledning til vær. 
 
Få erfaringer ved å 

eksperimentere med ulike 

elementer som vann, 

planter, insekter og 

mineraler. For eksempel 

smelte snø, fryse vann, fange 

insekter i glass 

Vi har et eksperiment i 

måneden. 

 

Få kjennskap til hvordan 
vi tar vare på naturen.  
• Bli mer kjent med 

nærmiljøet. Lære mer 
om miljøvern. 

• Vi lærer om 
bærekraftig utvikling: 
snakker med barna om 
miljøvern og 
kildesortering. Vi 
sorterer søppel og 
lærer om gjenbruk. 

• Vi bruker 
naturmaterialer og 
uteområdet til 
formingsaktiviteter 
som for eksempel lage 
kullstifter på bål og 
male i regnet 

 
Vi sår og høster med barna 
 
Vi lager mat ute på 
bål/bålpanne 
 
Årstider og vær: Vi 
snakker om årstidene 
været i samlinger. Barna er 
med å vurdere bekledning 
etter været. Er det kaldt, 
varmt, vått eller tørt gress 
osv. 
 
 
Få erfaringer ved å 

eksperimentere med ulike 

elementer som vann, 

planter, insekter og 

mineraler. For eksempel: 

vann til is og is til vann= 

smelte snø, fryse vann, 

fange insekter i glass. Vi 

har et eller fler 

eksperimenter i måneden. 
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Lek og bevegelse 

0-6 år:  

Alle barn skal få en 

positiv selvoppfatning 

gjennom kroppslig 

mestring,  

De skal få skaffe seg 

gode erfaringer med 

varierte og allsidige 

bevegelser og 

utfordringer. Det 

fysiske miljøet er 

tilrettelagt for 

tumleplass. 

Barna skal få oppleve 

bevegelsesglede inne. 

Vi bruker puteromme 

og lager hinderløype 

inne. Vi utfordrer blant 

annet barna til klatring 

på klatrevegg og 

ribbevegg. Vi leker 

med myke baller og 

aktiviteter for trening 

av balanse og 

motorikk. 

 

Barna skal få videreutvikle 
sin kroppsbeherskelse, 
grovmotorikk og finmotorikk, 
rytme og motoriske 
følsomhet. Bruk av 
bevegelsessanger, 
gjentagelse er morsomt og 
utviklende. 
 
 
Få tilgang på å bruke, og bli 
kjent med, ulikt motorisk 
lekemateriell som stimulerer 
til varierte bevegelser (ute 
og inne). Vi kan bruke 
gymmadrass, baller, store 
esker, tunnelen og gi barna 
plass til å løpe. Daglig 
tilrettelagte aktiviteter. 
 
Oppfordres til 

selvstendighet i 

hverdagsaktiviteter som å 

lære å gå, kle på seg, spise 

med bestikk, drikke av kopp, 

krabbe/gå opp trapper, 

klatre opp på 

stolen/stellebordet selv, 

håndvask etc. 

 
Bli kjent med musikk, rytme 
og sang med tanke på å 
stimulere til 
bevegelsesglede. 
Gå/delta på kortere turer 
som stimulerer til gode 
opplevelser innenfor 
friluftsliv. 
 
Utforske og bli kjent med 
primærsansene våre og 
utforske, bli kjent med og 
øve på benevning av 
sekundærsansene våre (se, 
høre, smake, lukte).  
 
 

Alle barn skal få en positiv 

selvoppfatning gjennom 

kroppslig mestring 

Barna skal få utvikle 

forståelse og respekt for 

egen og andres kropp, og 

for at alle er forskjellige. 

Barnehagen skal bidra til at 

alle barn kan oppleve 

glede, humor, spenning og 

engasjement gjennom, 

rollelek og alene-lek. Vi 

veileder barna i rolleleken 

og går inn og ut i lek som 

rollemodeller der det er 

behov for støtte. 

Barna blir introdusert for 

enkle regelleker som «rødt 

lys» og «bro, bro brille».  

Barna skal få oppleve 

glede, og få gode erfaringer 

med friluft og uteliv til ulike 

årstider. Barna skal gå turer 

og utfordres på ulike måter 

i ulendt terreng og i 

hinderløyper. 

Barna skal utvikle mer 
selvstendighet og erfaring 
med på og avkledning i 
garderobe. 
  
 
 

Alle barn skal få en positiv 

selvoppfatning gjennom 

kroppslig mestring 

Barna skal utvikle seg i 
rollelek både ute og inne i 
barnehagen, og benytte 
seg av varierte, 
tilrettelagte lekemiljøer. Vi 
veileder barna i rolleleken 
og går inn og ut i lek som 
rollemodeller der det er 
behov for støtte. 

Barna skal utvikle 
ferdigheter i regelleker og 
kontekst i rollelek. Vi 
spiller, leker hauk og due, 
haien kommer, bro, bor 
brille osv.  

Barna skal få oppleve 

glede, og få gode 

erfaringer med friluft og 

uteliv til ulike årstider. 

Barna skal få oppleve 
glede, og få gode 
erfaringer med friluft og 
uteliv til ulike årstider ved 
turdager. Barna skal bli 
utfordret til å gå lengere 
turer, leke i hinderløyper 
og utvikle erfaringer med 
å ferdes trygt i natur og 
nærmiljø. 
 
Barna skal utvikle sin 
selvstendighet og erfaring 
med på og avkledning. 
Barna lærer å vrenger 
klærne selv, tar av og på 
strikk under skoene og 
setter alt de kan på plass 
selv.  
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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. 

 

I Læringsverkstedet Solkollens barnehager får barna 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. 

 

Et godt måltid er et nytt satsningsområde vi har begynt 
med denne høsten. Vi er opptatt av at barna skal ha et 
sunt og variert kosthold der de får oppleve mange nye 
smaker. Hver tirsdag lager Revehiet varmt måltid til hele barnehagen og to barn fra Revehiet 
er med og forbereder maten hver uke. Det er viktig for oss at barna får være med på hele 
prosessen - fra å kjenne på og smake på råvarene til å lage middagsretten klar for servering. 
Ved matbordet har vi fokus på det gode samspill rundt bordet med både barn og voksne og 
barna seg imellom. Vi har fokus på matro og ser på måltidet som en del av hvilestunden for 
barna. Vi har satt oss et mål om å ta i bruk mer økologisk mat samt kortreist og lokal mat. 
For å oppnå dette målet har vi vår egen kjøkkenhage med drivhus hvor vi skal plante ulike 
grønnsaker sammen med barna. Barn og voksne skal følge prosessen fra for eksempel et 
frø blir satt i jord til vi har en grønnsak eller urt som har vokst frem. Hva skjer underveis? Hva 
trenger frøet for å vokse? Vi undrer oss samme med barna. Hver høst har 
også skolestarterne som tradisjon at de drar og plukker bringebær i nærområdet. Grunnet 
ekstrem varme i 2018, drar skolestarterne i år og plukker mais som de tar med tilbake til 
barnehagen. I tillegg til dette har vi også kort vei til skogen der vi blant annet plukker 
kantarell som vi tilbereder med barna.   
  
Barnehagen vil evaluere egne kostvaner og sette i verk nødvendige tiltak for å tilby barna et 

variert og sundt kosthold og oppmuntre til gode spisevaner. Her er vi avhengig av et godt 

samarbeide med foreldre. Frem til februar 2019 er det Sara Inholm (Revehiet) som er 

matansvarlig i barnehagen.   
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Avdelingene våre 

Nøtteliten 0-2 år 
Tlf: 48320306 

Epost: mariann.schinnes.opitz@laringsverkstedet.no 

Antall barn: 7 

Ansatte du møter på avdelingen: 

Mariann Opitz- Pedagogisk leder 

Lene Schou- Fagarbeider 

Paulina Cieslak- Assistent 

Bamsebo 2-3 år 
Tlf: 45206886 

Epost: astrid.haugen@laringsverkstedet.no 

Antall barn: 12 

Ansatte du møter på avdeling: 

Astrid Johanne Haugen- Pedagogisk leder 

Toril Skarstein- Fagarbeider 

Maricel Arntsen- Assistent 

Paulina Cieslak- Assistent 

Mariann Opitz- Pedagogisk leder  

Revehiet 3-6 år 
Tlf: 92224143 

Epost: silje.hultmark@laringsverkstedet.no og sara.inholm@laringsverkstedet.no 

Antall barn: 18/19 

Ansatte du møter på avdeling: 

Silje Hultmark- Pedagogisk leder 

Sara Elisabeth Inholm- Pedagogisk leder 

Tewelde Weldu Weldeslase- Assistent (snart fagarbeider) 

Marit Warhuus- Styrer og barnehagelærer 

Toril Skarstein- Fagarbeider 
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https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/id1029/
http://www.udir.no/Barnehage/
http://www.pbl.no/no/
https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/barnehage/roren-barnehage/Documents/Folder%20kom%20og%20lek.pdf

