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Barnehagens samfunnsmandat  

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

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

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

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

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

 

Formål med barnehagens årsplan  

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

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.   

Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som 

skal dokumentere barnehagens valg og begrunnelser.  

 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan 

for den pedagogiske virksomheten.  

 

Årsplanens funksjon  

Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og 

arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.   

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere 

funksjoner:  

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

• Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen  

• Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen  

• Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten  

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

tilsyn med barnehagen.    
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Velkommen til Læringsverkstedet Sætra 

Idrettsbarnehage  

Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring. 

Hver dag har vi hjerte for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv.  

   

Barnehagen vår  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Historie Sætra: Opprettet i 1990 Otto Nielsens vei, Eberg. Grunnet at leiekontrakten gikk ut, 

flyttet vi i midlertidige lokaler på Moholt i august 2013. Så endelig; mai 2020 er vi tilbake, 

nesten der vi var fra start av, på Eberg, som Sætra Idrettsbarnehage. Vi blir, når alle plasser 

er fylt, en seks-avdelings barnehage.  

Barnehagen har storkjøkken, gymsal, og vår pedagogiske profil vil omfatte bevegelsesglede, 

fysisk aktivitet inne og ute med pedagoger som er engasjerte og tilstedeværende i lek og 

læringsaktiviteter med barna. Videre har vi stort fokus på miljø og bærekraftig pedagogikk og 

arbeidsmåter. Vi har mottatt flere utmerkelser og priser gjennom vårt miljøarbeid i regi av 

Grønt Flagg. I vårt nærmiljø ligger bibliotek, Voll gård der vi har årskort, Estenstadmarka, 

Bekkvolldalen, skøyte-, fotball- og sykkelbane som vi er aktive brukere av. Vi har et 

innholdsrikt uteområde med bakker for skigåing, grønnsakhage og bærbusker.  

Vi er en fullkostbarnehage som serverer alle måltid i barnehagen. I "Et godt måltid" blir 

barna tilbudt et allsidig kosthold. I tillegg til å få servert sunn, god og variert mat, kan også 

barna delta selv i matlagingen. Vi fokuserer på bevissthet rundt friske råvarer og hvordan vi 
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kan ta vare på næringsinnholdet og de gode smakene. Hver dag jobber vi for gode 

opplevelser, samtaler, refleksjon, læring og fellesskap for alle.  

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

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

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

samspill og mestring.  

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

https://laringsverkstedet.no   

 

Barnehagens samfunnsmandat  

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

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

§ 1 Formål).  

 

Visjon  

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

framtid. For å virkeliggjøre visjonen vil vårt mantra i jobben på barnehagen være: 

Sætra barnehage – barnehagen der jeg selv ville vært barn!  

 

 «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 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.   

https://laringsverkstedet.no/
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Ifølge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves 

gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅRT MENNESKESYN - MANGFOLD OG RESPEKT  

Vi vil at livsglede skal prege hverdagen for barn. Når tid og sted forsvinner, når en er 100 % 

konsentrert i leken/aktiviteten oppstår gyldne øyeblikk. Her vil vi nevne forsker og professor 

Mihaly Csikszentmihaly. Hans teori fokuserer på menneskets evne til å fordype seg og leve 

seg helt inn i en leik/aktivitet. Han kaller dette for opplevelse av flyt og karakteriserer den 

som «en opplevelse av intensivt engasjement, dyp konsentrasjon, manglende 

tidsfornemmelse og fravær av bevissthet om selvet.»  

Sætra barnehage er livssynsnøytral. De etiske normene i kristendommen representerer et 

sett av verdier som de fleste slutter opp om: Ærlighet, rettferdighet, nestekjærlighet, likeverd, 

toleranse, tilgivelse og respekt for liv er sentrale elementer med bred oppslutning uavhengig 

av personlig tro. I tillegg gir FNs konvensjon for menneskerettigheter mål og innhold som vi 

skal forholde oss til. Les mere om FNs barnekonvensjon her.  

 

DEMOKRATI  

Vi vil at hverdagen skal preges av demokratiske verdier der ansatte, barn og foreldre BRYR 

SEG OM hverandre i ord og handling. Det vil bidra til entusiasme og trivsel som er 

forutsetning for leik, utforskning og læring som danner basis for livslyst. Vi skal alle være 

gode forbilder i ord og handling for en bærekraftig utvikling.  

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk/id87582/
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LIKESTILLING  

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering. (Utdrag fra barnehageloven § 1 Formål)   

Vi har fokus på at barna skal ha møtes som likeverdige individer, uavhengig av kjønn og de 

oppmuntres til aktiv deltakelse barnehagens fellesskap og aktiviteter. Våre medarbeidere er 

beviste på sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. 

Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles på en helhetlig måte i barnehagens innhold og 

oppgaver. Barn erfarer likestilling i praksis i vår fordeling av oppgaver og ansvar mellom 

kvinner og menn i personalgruppen og i lek og aktiviteter for barna, både i formelle og 

uformelle læringssituasjoner.  

 

LIKEVERD OG INKLUDERENDE FELLESSKAP  

I vår barnehage fokuserer vi på likeverd gjennom bruk av Hjerteprogrammet. Vi jobber hver 

dag for at barna skal bli den beste utgaven av seg selv, og at forskjeller og ulikheter hos oss 

mennesker er en ressurs som er viktig å fokusere positivt på.  

 

BÆREKRAFTIG MILJØ = BRUKE PASSE NOK  

Hvis vi lærer å bruke passe nok, blir det nok til de som kommer etter oss, DET er bærekraftig 

utvikling!  

Naturen går i arv, da tror vi på: Vi er alle del av helheten; vi er avhengige og påvirkes av 

hverandre og alt levende. Vårt forhold til og respekten for naturen danner grunnlag for våre 

handlinger. Barns utsagn på hvorfor vi gjør det fint etter oss på besøk i naturen: «Vi e vænna 

med naturen, å dæm vi e vænna med, dæm må vi pass på». Vår arbeidsmåte: Fordype oss 

– følge barnas spor – en meningsskapende og levende pedagogikk som endres med nye 

oppdagelser og utforskning av barnas tanker og teorier. Der lek og læring er sammenvevd; 

«hvis ikke vi leker, da kjeder vi oss, hva ellers skal vi gjøre hvis vi ikke kan leke?»  

Verktøy er Grønt-Flagg som betyr nye miljøprosjekter hvert år og som inkluderer alle ansatte. 

Prosjektene er pedagogisk forankret.   
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LIVSMESTRING OG HELSE  

Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Her skal barna få utforske, leke, erfare 

og mestre, gjennom ulike muligheter og utfordringer. Hos oss skal alle barn oppleve å lykkes 

med noe, hver eneste dag. Hvert enkelt barn skal kjenne seg sett og anerkjent. 

Rammeplanen belyser viktigheten av at barnehagen skal være en daglig arena for fysisk 

aktivitet. Et bærende element i vår pedagogikk er «lek og bevegelse» hvor vi fremmer barnas 

bevegelsesglede, motorisk- og sosial kompetanse. Vi skal være tilstedeværende og 

støttende i både de fysiske og psykiske motbakkene et barn kan møte i løpet av dagen.  

  

 



 

9 
 

Barnehagens formål og innhold   

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

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

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

alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2018,). Læringsverkstedets pedagogikk er 

vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar rammeplanens føringer. Hvert barn er 

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

 

OMSORG OG EMPATI  

Vi har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn. En omsorgsfull 

relasjon fordrer lydhørhet, nærhet, empati, og godt samspill. Likeså åpenhet overfor det 

unike hos hvert enkelt barn og mangfoldet av uttrykk i barnegruppa. God omsorg handler om 

å gi barna utfordringer og aktiviteter som skaper mening. Å ivareta øyeblikket, gi tid til de 

gode samtalene betyr å anerkjenne barnets engasjement. Omsorg dreier seg ikke bare om 

relasjonen mellom barn og pedagog, men like mye om relasjoner barn imellom. Vi vil at 

barna skal utvikle empati og lære å gi og ta imot omsorg. Omsorg påvirkes også av måten 

rom innredes og tilgang til varierte materialer.    

 

LEIK     

Læringsverkstedet vektlegger leiken som den viktigste stimulans for hele barnets utvikling, 

både sosialt, motorisk, språklig og følelsesmessig, og den beste stimulans for fantasien og 

intellektet. Leiken utfordrer evne til problemløsning, ansvar og forpliktelse overfor medleikere. 

I leiken lærer barna å innordne seg sosiale regler og ta andres roller, og språkevnen 

stimuleres gjennom samhandling både når det gjelder å uttrykke seg og å lytte til andre. Her 

leves følelsene ut - det prøves og feiles - her kan alt skje! Leiken bidrar til å ufarliggjøre 

situasjoner, barna utfordres til å stå fram, hevde sin rett på en positiv måte.   

Fleksibel bruk av arealet ute og inne; ved å dele inn barnegruppene etter alder, ivaretar hvert 

alderstrinns behov for uforstyrret utfoldelse i leik slik at gode leikerelasjoner får utvikle seg.    

I uteleiken legges det beste grunnlaget for grovmotorisk utvikling. Vår rolle er å tilrettelegge 

for allsidige aktiviteter og gi inspirasjon som kan tilføre leiken noe nytt.  
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DANNING OG LÆRINGSSYN    

Barn er medborgere på lik linje med voksne i samfunnet, og konstruerer sin egen kunnskap 

sammen med andre barn, pedagoger og miljøet rundt. Dette medfører at pedagogene er 

forsiktige med å legge fram én sannhet – barn lærer på så mange ulike måter. Det er de 

voksnes oppgave å være åpne og lyttende, slik at barna kan bruke alle sine ulike 

språk/måter til å uttrykke seg.  

 

 Å lære handler om å fordype seg og å prøve å forstå sammenhenger i livet. Vi er opptatt av 

at barna skal få førstehåndserfaringer. Når vi setter potetene ned i jorda, ser plantene vokse, 

gjødsler, luker, vanner og høster og får se hvor mange potetbarn gammelpoteten har blitt 

mor til, tilbereder og til slutt spiser – da kan barna få en helhetlig forståelse, og vi kan knytte 

ett tema opp mot de fleste fagområdene i rammeplanen.  

 

Danning er en livslang prosess, hvor vi gjennom erfaringer utfordres til å reflektere over våre 

egne holdninger og væremåter. Danning er også kunnskap og verdier vi erverver gjennom 

dialog og samspill med omgivelsene. Vi ser på barnas selvfølelse som noe av det viktigste i 

danningsprosessen. De skal bli sett, hørt og føle at de er viktige for fellesskapet, og oppleve 

at fellesskapet er viktige for hver enkelt. Barna skal føle seg kompetente og de skal oppleve 

mestring. Barna skal utfordres med ny kunnskap og erfaringer, for å forstå nye 

sammenhenger. Pedagogenes viktigste rolle er å være en god samtalepartner, stille 

spørsmål og undre seg sammen med barna.   
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VENNSKAP OG FELLESSKAP  

“Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 

ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen 

skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt 

samspill med barn og voksne. Barns opplevelse av seg selv og sin egenverdi utvikler seg i 

samspillet med omgivelsene.  Hvem er jeg sammen med andre? Sosiale ferdigheter erfares 

og læres gjennom observasjon, imitasjon og i stor grad samspill med andre barn og voksne. 

Noe som handler om å tilpasse seg ulike miljøer. Vi voksne skal være gode forbilder og 

oppleves som anerkjennende, tydelig, oppmuntrende, lyttende og inkluderende for barna. Vi 

skal støtte og veilede barna i samhandling med andre og sikre at alle har NOEN å leke med.  

  

 

Dette krever aktive voksne som er tilstedeværende, kjenner enkeltbarnet og er opptatt av 

barnets beste. Her skal både små og store bli sett og ivaretatt. Gjennom kjennskap til 

hverandre gjennom engasjement i felles møteplasser utvikler barna relasjoner. Sosiale 

ferdigheter som å vise omsorg for hverandre, sette ord på følelser, løse konflikter, ta andres 

perspektiv, øves med støtte av pedagoger der barn møtes. Barn må erfare og støttes til 

hvilke væremåter som egner seg i møte med andre. Sammen skal vi også rette fokus på 

barnet som enkeltindivid i gruppa. Hvem er jeg? Hva liker jeg? Hva synes jeg er greit/ikke 

greit? Hva betyr jeg for resten av gruppa?  
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KOMMUNIKASJON OG SPRÅK  

Kommunikasjon foregår i et samspill. Det har med gjensidighet å gjøre, som å dele med 

noen og å gjøre noe sammen med noen. For barn er leken den viktigste arena der de øver 

på samspill, verbalt eller med kroppsspråk. For å kunne gjøre noe sammen, og å forstå 

hverandre, må barna kunne uttrykke seg både verbalt og nonverbalt. Etter hvert som barna 

utvikler seg, vil de ha bruk for mer språk for å få leken til å fungere, og de vil merke at også 

omgivelsene krever mer av dem språklig.  

Hvordan kan vi så stimulere kommunikasjonsferdigheter hos barn?  

o Når barnet etter hvert begynner å bruke ord for å gjøre seg forstått, gjentar vi med 

korte setninger. Vi sier det vi gjør.          

o Å lese eller fortelle fra bøker, stimulerer språket, gir felles fortellinger og gleder som 

gir utgangspunkt for kommunikasjon.  

o I lek med andre barn, får barnet trening i å forstå andre og selv bli forstått og sette ord 

på hva som skjer.  

o Gjensidige utvekslinger av fortellinger fra hendelser mellom hjem og barnehage er 

vesentlig for barnets opplevelse av å bli forstått og skaper bro mellom barnets 

verdener.  

o Å leke med språket stimulerer til interesse og forståelse for hvordan språket er bygd 

opp. Dette kan være bruk av fortellinger, gåter, vitser, sanger, rim, og regler.  

o Det er viktig å gi barna førstehåndserfaringer: se, røre, gjøre, høre og sette ord på 

det!  

o Pedagogisk dokumentasjon med bilder av barn i aktivitet som hjelpemiddel ved 

gjenkalling av opplevelser.  
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Læringsverkstedets pedagogiske konsept   

Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Med 

Hjerteprogrammet og Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens 

samfunnsmandat (Lov om barnehager, 2018), og rammeplanens føringer for barnehagens 

innhold og oppgaver. Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i 

grunnlaget for Læringsverkstedets pedagogikk.   

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

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

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

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

medvirkning. 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, stille spørsmål, søke 

opplevelser og gjøre egne erfaringer i et miljø preget av samspill og inkludering.  
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Leken er den viktigste stimulans for hele barnets utvikling, både sosialt, motorisk, språklig og 

følelsesmessig, og den beste stimulans for fantasien og intellektet. Leken utfordrer evnen til 

problemløsning, ansvar og forpliktelse overfor medlekere. I leken lærer barna å innordne seg 

sosiale regler og ta andres roller, og språkevnen stimuleres gjennom samhandling både når 

det gjelder å uttrykke seg og å lytte til andre. Her leves følelsene ut - det prøves og feiles - 

her kan alt skje! Leken bidrar til å ufarliggjøre situasjoner, barna utfordres til å stå fram, 

hevde sin rett på en positiv måte. Fleksibel bruk av arealet ute og inne; ved å dele inn 

barnegruppene etter alder, ivaretas hvert alderstrinns behov for uforstyrret utfoldelse i lek slik 

at gode lekerelasjoner får utvikle seg. I uteleken legges det beste grunnlaget for 

grovmotorisk utvikling. Vår rolle er å tilrettelegge for allsidige aktiviteter og gi inspirasjon som 

kan tilføre leken noe nytt.  

 

Idrettsbarnehage  

  

Mål Idrettsbarnehage:  

• Barna i Idrettsbarnehage skal oppleve bevegelsesglede og matglede i hverdagen.  

  

Fagområde kropp, bevegelse og helse i Idrettsbarnehage  

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

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

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

ikke nok i seg selv at barn deltar i fysisk aktiv lek og får servert sunn mat, det krever at vi 
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jobber med det på en slik måte at barna blir indre motivert, og får gode opplevelser innenfor 

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

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

  

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

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

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

  

Grunnlaget for gode vaner dannes tidlig i barndommen, og ved at barn opplever glede og 

mestring ved å være i bevegelse, samt variert og sunt kosthold, vil sjansen være større for at 

barna tar med seg de gode vanene videre i livet.  

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

kropp. Vi har ikke fokus på rene idretter, men arbeider ut fra metoden «pedagogisk idrett», 

hvor vi bruker idrett, lek og bevegelse for å nå våre pedagogiske mål.  

  

 

Pedagogisk idrett som metode  

Pedagogisk idrett er en metode som baserer seg på at barn 

lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen. For å jobbe 

med Rammeplanens målsetninger, bruker vi pedagogisk idrett.  

Pedagogisk idrett handler om at vi bruker idrett, lek og 

bevegelse for å jobbe mot våre mål.   

Idrett, lek og bevegelse er elementer som overlapper 

hverandre, og som ikke skal ses isolert, vi skal bruke elementer 

fra alle tre boksene i våre aktiviteter  
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Gjennom leik og bevegelse utvikler barna seg motorisk, sosialt, følelsesmessig, intellektuelt 

og språklig. Fysiske utfordringer gir barna en bedre kroppsbevissthet og fysisk styrke, som 

igjen gir dem opplevelser av mestring. Tenk bare på gleden over å klatre opp i et tre første 

gangen, klare å balansere opp stigen som ligger litt over bakken og 1-2 åringer som gjentatt 

stabber opp og ned en liten bakke. Dette er store opplevelser som bidrar til at barnet utvider 

bevegelsesrammene.  

 

Av og til mislykkes barn på de første forsøkene, og da er det nødvendig med støtte og 

oppmuntring underveis for å ville prøve og kanskje lykkes neste gang. «Det artigste jeg vet 

er det jeg nesten ikke tør», det ønsker vi å etterleve. Å tørre å mislykkes, tåle motstand og 

ikke gi seg ved fysiske utfordringer er en god ballast å ha, også overført til andre 

sammenhenger i livet. Vi ser at bevegelse og fysisk aktivitet skaper fellesskap, krever 

oppmerksomhet som skjerper konsentrasjonen og gir gleder og frustrasjoner. Gjennom å 

bruke kroppen blir barna kjent både med seg selv og med omgivelsene sine.  

  

Læringsverkstedets satsningsområde  

Relasjonskompetanse: Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er 

avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever 

kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø.  

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns 

trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen 

er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, 

utvikling og læring.  
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Barnehagens satsingsområde 2020- 2021  

o Barnehagens arbeid med 

• Læringsverkstedets satsningsområder 

• Lek og bevegelse, lekende læring, barns mestring 

• Samspill (sosial kompetanse) 

• Et godt måltid – vi har fokus på et sunt og variert kosthold, norsk 

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

med planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og 

opprydding etterpå.  

• Godt språkmiljø  og barns språkutvikling, realfag, kreativitet etc. 

• Prosjekt 2020-2021 Grønt Flagg – Nytt prosjekt bestemmes til høsten.  

• Kommunens satningsområde – Stein-saks-papir.  

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, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1   

Medvirkning eller delaktighet handler om hvordan mennesker er del av et fellesskap og får 

påvirke det som skjer med sine uttrykk og meninger. Rett til ytring innebærer også tilpasning 

og selvbeherskelse i møte med omgivelsene. Det krever at vi samhandler, lytter og 

respekterer hverandre. Vår praksis er at vi jakter barnas engasjement og følger deres spor 
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med å utfordre og utvide. Å kunne påvirke innholdet i egen hverdag bidrar til å legge et 

grunnlag for et godt samarbeid mellom barna og pedagogene, vi kaller alle voksne i 

barnehagen pedagoger. Likevel: Barn skal ikke bli utslitt av å ta valg vi som pedagoger skal 

ta ansvar for. Barns medvirkning omhandler at vi i møte med barn er i dialog, inngår avtaler, 

erfarer konsekvenser og kompromisser. Viktige erfaringer for barna er også å lære seg å 

takle at noen ganger blir svaret nei. Hvordan skal vi fange opp de minste barnas ønske om 

medvirkning? De minste uttrykker følelser, intensjoner og tanker med kroppen og 

verbalspråket. De trenger å få kjenne mulighetene i egne krefter, lyster og mot. Medvirkning 

handler for eksempel om å respektere det minste barnets markering når det snur seg bort fra 

grøtskjea ved bordet: «Jeg er mett».  

Samarbeid mellom barnehage og foreldre   

Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor er vårt løfte til 

foreldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.   

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

gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at 

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

læringsmiljø for barnegruppen.  

 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og 

planer   

Vi ønsker at alle foresatte skal føle eierskap og tilhørighet til barnehagen, samtidig som de 

skal oppleve at de har mulighet for å være med å påvirke barnas hverdag. Det er foreldrene 

som kjenner barna sine best og det er foreldrene som er de viktigste voksne i barnas liv. Et 

nært samarbeid mellom barnehage og hjem gir barna de beste forutsetninger for gode år i 

barnehagen.   

 

”Barnehagen skal være en arena som sikrer barna gode utviklingsmuligheter i nært 

samarbeid med hjemmet” (Barnehageloven §1). Barnehagen skal også være en arena der 

foreldre kan knytte nettverk med andre foreldre med mulighet for å utveksle erfaring og 

praksis i forhold til barns oppvekst som kommer den enkelte familie til gode. Barnehagen 

ønsker å være aktive støttespillere for barna og foreldrene.  
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Formelle arenaer for samarbeid med foresatte:  

o Foreldrerådet består av alle foreldrene. Foreldrerådet velger representanter til FAU 

(foreldrenes arbeidsutvalg). FAU har ansvar for sosiale arrangement i løpet av året, 

som f.eks. sommerfest.   

o Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver 

gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke 

med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal 

være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal godkjenne 

barnehagens årsplan.  

o Foreldremøter holdes to ganger i året. Sammen med foreldrene skal barnehagen 

finne fram til innhold og møteformer som gjør at foreldrene opplever møtene som 

givende. Barnehagen arrangerer også vårdugnad der foreldrene er en viktig ressurs.  

o Samtaler: Foruten oppstartssamtale kort tid etter at barnet har begynt, inviterer 

barnehagen til individuelle foreldresamtaler minst én gang i året. Foreldresamtalen er 

en fortrolig samtale mellom foreldrene og barnehagepersonalet om det enkelte barns 

trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen. Daglige samtaler med foreldre/foresatte 

skaper dialog rundt barnets hverdag i barnehagen.   

 

Vi opplever foreldremøter og foreldresamtaler som positive arenaer for samarbeid. Det er 

helt avgjørende for å skape et miljø der krenkende adferd blir sett og jobbet med. Foreldre og 

barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling (Rammeplanen, 

2017). Barnehagen har utarbeidet en egen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING.  

Overganger   

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.  

Vi inviterer foreldre til nye barn til et felles foreldremøte i juni, der de får se barnehagen og 

hilse på de ansatte. Vi oppfordrer også til at barn og foreldre kan besøke barnehagen på 

dagtid før oppstart, slik at barna gjør seg litt kjent med barnehagens område. På 

https://laringsverkstedet.sharepoint.com/sites/bhg-satra-lt259/Shared%20Documents/General/Handlingsplaner/Barn/Handlingsplan%20vold%20overgrep%20mobbing.docx?web=1
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oppstartsdagen og i den påfølgende perioden vil en fast voksen (primærkontakt) fra 

avdelingen ta i mot og være nær barnet så langt det lar seg gjøre. Videre plan for oppstart 

finnes her: tilvenning  

 

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.   

 

Barn som bytter avdeling skal være godt forberedt på denne overgangen. Vi arbeider tett 

sammen på avdelingene, slik at barna kjenner flere ansatte enn de på egen avdeling. Noen 

ansatte vil også hvert år følge barnegruppa ved overgang til ny avdeling. Med én gang det er 

klart hvem som skal begynne sammen på ny avdeling fra høsten av, kan de ansatte oppsøke 

«sine» barn i uteleken og dermed begynne å etablere en kontakt. Barna som skal begynne 

på storbarn går også på besøk, slik at de kjenner både avdelingene og uteområdet der de 

skal begynne.  

 

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 Rammeplanen står det at barnehagen i samarbeid med foreldre og den aktuelle skolen skal 

legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til skole og skolefritidsordning. 

Det vil si å utveksle nødvendig gjensidig informasjon, med samtykke fra foreldre mht. 

enkeltbarn.  

 

Når barna slutter hos oss, synes vi det er viktig at de i størst mulig grad mestrer praktiske 

ferdigheter som å kunne kle på seg selv, kneppe knapper, ha igjen glidelås, ta på sko, ta 

strikken under støvler/vintersko, og klare å ordne seg selv på do. Forskning har vist 

(Hermundur Sigmundsson), at barn som er praktiske «kløner» kan tape i sosiale 

sammenhenger på skolen, fordi de ikke kommer seg ut tidsnok i friminuttene. Da er gruppa 

«satt», og leiken er i gang. Det viktigste er å lære å godta, respektere og sette pris på 

hverandre som vi er, og at det er lov å være uenige selv om man er venner. Barna ordner 

opp mest mulig selv i konflikter. Vi pedagoger støtter og veileder ved behov. Dette gir 

erfaring og styrke til å møte utfordringer. De største trener på å godta flertallsbeslutninger, ta 

https://mykid.no/media/web/3325/velkomstbrev.pdf
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imot felles beskjeder, ta initiativ i liten/stor gruppe, vente på tur/rekke opp hånda, og høre på 

hverandre uten å avbryte. Å gi barna tro på seg selv og at «jeg er en som klarer» er et 

overordnet mål!  

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.  

Verktøy for planlegging: Rammeplan, årsplan, ukeplan, saltoplan og bevegelsessirkelen.  

 

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.  

Dokumentasjonsverktøy/kanaler: Månedsbrev/ukeslutt, bilder på MyKid, praksisfortellinger, 

barnas prosjekter og dokumentasjon på vegg, pedagogisk dokumentasjon til bruk i 

personalets kompetanseheving.  

 

 

 

Vurdering  

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

barnehageloven og rammeplanen.  

Verktøy for vurdering: Periodeevalueringer, brukerundersøkelser og praksisfortellinger.  
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Barnehagen bruker pedagogisk dokumentasjon som verktøy i planlegging og evaluering av 

vår pedagogiske praksis. Gjennom pedagogisk dokumentasjon kan vi drøfte arbeidet vårt i 

personalgruppa og få innspill til hvordan vi kan utvikle og forbedre egen praksis. Dette inngår 

i såkalt barnehagebasert kompetanseutvikling.   

Gjennom dokumentasjon blir barnas «spor» tydeligere for oss. Gjennom dokumentasjon 

viser vi både barna selv, foreldrene og hverandre hvilke spor barna følger og kan ved å 

tilføre nye materialer og gode møteplasser berike og fordype leken. På denne måten 

medvirker og påvirker barna sin hverdag gjennom leken. Utvide perspektiv, barns rett til å bli 

sett fra mange ulike perspektiv  

Våre arbeidsmåter  

Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø.  

Arbeid i smågrupper: Smågrupper er den beste organisering som utgangspunkt for læring. 

Når vi jobber i smågrupper kommer barna tydeligere fram, både for pedagogen og de andre 

barna. Det blir mindre venting og større mulighet for å følge opp det enkelte barnets initiativ, 

og barna får erfare at andre tenker på ulike måter enn dem selv. Slik lærer vi i et fellesskap, 

ved å dele gjennom felles interesse for materialene og aktivitetene. Smågruppene kan 

organiseres på ulike måter, alt etter interesser og hva en skal gjøre.  

 

Å lære handler om å fordype seg og å prøve å forstå sammenhenger i livet. Vi er opptatt av 

at barna skal få førstehåndserfaringer. Når vi setter potetene ned i jorda, ser plantene vokse, 

gjødsler, luker, vanner og høster og får se hvor mange potetbarn gammelpoteten har blitt 

mor til, tilbereder og til slutt spiser – da kan barna få en helhetlig forståelse, og vi kan knytte 

ett tema opp mot de fleste fagområdene i rammeplanen. Som nevnt i avsnittet om 

dokumentasjon bruker vi pedagogisk dokumentsjon både for å synliggjøre barnas læring og 

vårt arbeid, og som verktøy for å utvikle og forbedre vår pedagogiske praksis.  

 

Gjentakelse er et viktig prinsipp for læring. Spiralprinsippet er å bygge videre på hvert enkelt 

barnsførforståelse, og gjennom å tilføre utfordringer og aktiviteter tilpasset barnets alder og 

modenhetsnivå skjer det også progresjon. Barn liker gjentakelser. De kan be om å få høre 

den samme sangen eller historien mange ganger. Og hvem har ikke lekt «Hermegåsa» som 

barn? Vår oppgave er å tilføre noe nytt til leken eller aktiviteten slik at barna kan utforske og 

fordype seg, og dermed beholder interessen og nysgjerrigheten slik at de kan fortsette å 

lære gjennom leken. Idrettsbarnehagene utarbeider også salto-plan, der noen aktiviteter 
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gjentas over en periode på 1-2 måneder. Gjentakelser gjør at dagen, uka eller året er 

gjenkjennelig med sine ulike aktiviteter og tradisjoner.  

 

Hvert år jobber vi med Grønt Flagg-prosjekt. Temaet er nytt hvert år, og har en eller annen 

form for miljøforankring. De siste årene har vi jobbet med blant annet småkryp, lyd etc. I 

prosjektarbeidet er det viktig å være lydhør for barnas interesser, og vi lar dette styre 

retningen på prosjektet. Både voksne og barn er delaktige, og vi ender opp med å være 

innom alle fagområdene i rammeplanen.  

I mange av aktivitetene får barna kjennskap til digitale verktøy av forskjellige slag. Det er 

viktig at det blir nettopp nyttige verktøy for barna, ikke bare underholdning. Vi har tilgang til 

pc-er, ulike verktøy for bildetaking og -behandling, film, projektor, lyd, nettbrett, 

inspeksjonskamera og elektronisk mikroskop, for å nevne noe. Sammen med barna utforsker 

vi bruken og finner konstruktive måter å bruke dem på. Dokumentasjoner kan vi også lage 

sammen med barna.  

  

  

  

 

 

 

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 
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fem fagtemaer. Det bidrar til god organisering og progresjon i vårt pedagogiske arbeid. Hvert 

fagtema har et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt 

arbeid.  Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve 

kjernen i vårt pedagogiske konsept og inngår i alle fagtemaene i løpet av uka.  

  

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for 

barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og 

VI. Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker 

rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i 

rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat og 

helse. Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for livsmestring og 

barna rustes for å tåle livet.    

  

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst 

og   inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 

språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en 

naturlig del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter  

  

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

Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare 

matematikk på en variert måte og som gir en begynnende matematisk 

forståelse.          

  

Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, 

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

pedagogiske arbeid.  

  

  

Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi, samt 

nærmiljø og samfunn. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og 

helse er også del av fagtemaet Natur. Barna får erfaringer og opplevelser med 

ulike sider av   

  

Bevegelse - Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse 

ligger i stammen i vårt pedagogiske tre, og inngår i alle fagtemaene i løpet av 

uka.  

  



 

25 
 

Barnehagens arbeid med fagområdene     

En detaljert oversikt over hvordan vi i praksis jobber med de ulike fagområdene finner dere i 

progresjonsplanen her: LINK TIL PROGRESJONSPLAN  

  

Et godt måltid     

Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve stammen i 

vårt pedagogiske konsept og inngår derfor i alle våre fem fagtema.  

Læringsverkstedets barnehager skal være en arena hvor barn får oppleve matglede og 

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

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

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

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

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

danningsprosess og bidrar til utvikling av barnets sosiale kompetanse.  

Riktig ernæring er vesentlig for barnas generelle utvikling. Barna spiser mange av dagens 

måltider i barnehagen, og vi har derfor et stort ansvar for å tilby barna et sunt kosthold. Vi har 

tre varmmåltid i uka, og nybakt brød de dagene det ikke er varmmåltid. Det aller meste lages 

fra grunnen av. Barna hjelper også til med matlagingen, slik at de får et forhold til prosessen 

fra råvarer til ferdig middag. Det blir også mye mer fristende å spise det man har laget selv!  

Tilrettelegging   

Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. 

Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, 

pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et 

inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd 

med barnets behov og utvikling.  

 

Barnehagen har et tett og godt samarbeid med Trondheim kommune og ulike instanser og 

tjenester som kommunen tilbyr, som PPT, helsestasjon, hjelpetjeneste, fysioterapeuter osv. 

https://mykid.no/media/web/3325/progresjonsplan.pdf
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Vi legger også vekt på godt samarbeid med skolene i nærområdet i forbindelse med 

overgangen mellom barnehage/skole.  
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• Barns trivsel – voksnes ansvar, veileder om forebyggende arbeid mot mobbing i 

barnehagen (2012)  

  

Lenker til aktuelle hjemmesider  

• Læringsverkstedet  

• Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage   

• Utdanningsdirektoratet/Barnehage    

• PBL - Private barnehagers landsforbund  

 

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/

