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Drammensbarnehagen  
Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og 

bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og 

menneskeverd. Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy 

kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Forbedringsarbeidet har særskilt fokus på 

hovedsatsningene; språk, sosial -og emosjonell kompetanse, fysisk aktiv læring, tidlig innsats 

og tverrfaglig samarbeid. 

Det er viktig å ta mangfoldperspektivet på alvor allerede fra tidlig alder. Hvert barn utvikles 

på sin måte og i sitt tempo, og derfor må barna i barnehagen oppleve at det finnes mange 

måter å tenke, handle og leve på. Ved å se forskjellene og godta dem, vil barna lære at det er 

akseptabelt å være forskjellige. 

 

Velkommen til Læringsverkstedet Skoger barnehage!  
Læringsverkstedet barnehage avdeling Skoger ligger i hjertet av Skoger. Vi deler bygg med 

Skoger IL og er derfor heldige med beliggenheten. Vi har tilgang til lavvo, gapahuk, stor 

fotballbane og ny flott utelekeplass i tilknytning til barnehagen. I nærheten av Skoger kirke 

har vi to trelavvoer som benyttes som barnehagens tursted. Dette er også utgangspunkt for 

lengre turer i nærmiljøet. Vi har 4 avdelinger med plass til 73 barn. I tillegg til avdelingene 

har barnehagen språkrom, matterom, kreativt rom, hjerterom og motorikkrom med 

klatrevegg, ribbevegg og tjukkas. I tillegg har vi rikelig med utstyr vi bruker på dette rommet. 

Verdier  

Vi i Læringsverkstedet Skoger barnehage 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. 

Les mer om Læringsverkstedets verdier her: https://laringsverkstedet.no/verdiplattform 

Ved å ha god balanse mellom å være “varme mennesker” og “faglig best” skaper vi trygghet i 

møte med barn og foreldre.  

 

Personalet i barnehagen har et barnesyn som ser på barnet som subjekt. Dette vil si at vi i 

personalet skal møte barn med likeverdighet, respekt og en anerkjennende holdning. Dette er 

en forutsetning for alt pedagogisk arbeid i barnehagen.  

 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://laringsverkstedet.no/verdiplattform


 

 

 

 

 

  

Våre satsninger og fokusområder barnehageåret 2020/2021 
 

Barns medvirkning 

Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnehagen skal legge 

til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet, og å jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av 

barnehagens virksomhet (RP17). 

Vi ønsker dette barnehageåret å ha fokus på barns medvirkning. Vi i Læringsverkstedet Skoger 

barnehage ser på alle barna i barnehagen som fullverdige medborgere i et demokratisk samfunn. Det 

betyr at alle barn har rett til å medvirke i sin egen hverdag, også i barnehagen. De voksne forplikter 

seg til å ivareta barns ytringer både nonverbalt og verbalt i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 

Med det mener vi at personalet må være tilstedeværende og lyttende i møte med enkeltbarnet og ha en 

anerkjennende tilnærming til barns uttrykk.  

 

Våre utviklingsmål 

• Et kompetanseløft i personalgruppen som gjør at alle får en felles forståelse for hva 

medvirkning er, hvorfor vi skal fremme barns medvirkning og hvordan dette skal gjøres i 

praksis.  

•  Barna skal oppleve at de får virke inn i sin egen hverdag. Barn skal få mulighet til å 

være aktiv deltagende i verbal og nonverbal kommunikasjon, interesser og i planlegging, 

gjennomføring og evaluering. 

• Personalet skal synliggjøre hvordan vi fremmer barns medvirkning.  

 

Våre utviklingstiltak 

• Vi skal ha faglige innspill på felles arenaer som bidrar til gjennomføring av barns 

medvirkning i praksis.  
• Vi skal praktisere lyttende didaktikk.  

• For de eldste barna skal det gjennomføres jevnlige barnemøter og førskolebarna skal ha 

trivselsundersøkelse to ganger i året. https://klassetrivsel.no/brukere/barnehager/ 
• Vi skal bruke pedagogisk dokumentasjon som verktøy. 

• For å synliggjøre barns medvirkning overfor foreldrene skal vi dokumentere gjennom 

dagsrapporter, nyhetsbrev og gjennom de hverdagslige møtene.  

 

 

Lek og læring  

 

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement 

gjennom lek - alene og sammen med andre. 

https://klassetrivsel.no/brukere/barnehager/


 

 

 

 

 

  

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å 

leke, utforske, lære og mestre. (RP17) 

Lek er det viktigste i barnehagen. Gjennom leken får barnet bearbeidet erfaringer, den gir 

barnet utløp for kreativitet, livsmestring og glede. Barn lærer gjennom lek, men vi skal 

anerkjenne lekens egenverdi og lek for lekens skyld. Den barneinitierte leken skal få stor 

plass i vår pedagogiske virksomhet.  

Lek er grunnstammen i det pedagogiske treet til Læringsverkstedet, og skal være vårt 

utgangspunkt i alt pedagogisk arbeid.  

 

 

Personalet har en viktig rolle knyttet til å være igangsettere for lek, verne om leken og gi 

inspirasjon til leken på barnas premisser. Vi skal fremme et inkluderende miljø der alle 

barna får oppleve gleden leken gir og det å være en del av et lekefellesskap.  

 

Våre utviklingsmål  

• Alle ansatte skal ha god kunnskap om lek og et bevisst forhold til sin rolle i leken.  

• Hvert enkelt barn skal få muligheten til å kunne fordype seg i leken ut fra sine egne 

forutsetninger og modning.  

• Alle barn skal ha en venn å leke med.  

• Vi skal skape et inkluderende lekbasert læringsmiljø tilpasset barnets forutsetninger.  

Våre utviklingstiltak 



 

 

 

 

 

  

• Videreutvikle kompetanseløftet vi har startet på i personalgruppen. Dette gjør vi ved å 

dele vår kunnskap og erfaring. Avdelingene skal evaluere og videreutvikle målene de 

allerede har satt seg knyttet til lek og voksenrollen.  

• Personalet skal tilrettelegge for å gi barna tid og rom for leken knyttet til barnas 

interesser og estetiske uttrykk.  

• Personalet skal ha en observerende holdning knyttet til barns vennskapsrelasjoner og 

legge til rette for disse i mindre lekegrupper. Vi skal sørge for at alle barn opplever 

mestring i leken ved å være en del av et større fellesskap.  

• Personalet skal være bevisst hva vi gjør som er fremmende og hemmende for leken. 

Rommet skal brukes som tredje pedagog og være i kontinuerlig utvikling.  

 

Andre områder vi har fokus på i Læringsverkstedet Skoger barnehage: 

Omsorg 

I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte 

de har behov for. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra 

til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. 

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 

forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må 

barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette (RP17). 

Vi skal være varme og grensesettende voksne som er sensitive og ser hvert enkelt barn. Vi 

skal utøve omsorg i relasjon med hvert enkelt barn. Vi ønsker å anerkjenne barnets følelser, 

gi støtte og veiledning til barnets handlinger. Vi skal være tilstedeværende voksne som har 

hjerte for det enkelte barn. Personalet skal etterstrebe å forstå følelsen som ligger bak barnets 

handling. For å klare dette må vi være mentalt og fysisk til stede, og pålogget i enhver 

situasjon i barnets følelser, uttrykk og opplevelser.  

 

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

• Vi skal bruke veiledning som metode for refleksjon knyttet til omsorgsbegrepet og 

sensitive voksne.   

• Hele personalgruppen skal ha god kjennskap til Læringsverkstedets “handlingsplan 

mot mobbing” og denne skal anvendes aktivt i vår praksis. 

https://laringsverkstedet.no/assets/lv/site/uploads/icons/Handlingsplan-mot-

mobbing_2017.pdf 
• Vi fortsetter å jobbe med voksenrollens betydning for omsorg.  

https://laringsverkstedet.no/assets/lv/site/uploads/icons/Handlingsplan-mot-mobbing_2017.pdf
https://laringsverkstedet.no/assets/lv/site/uploads/icons/Handlingsplan-mot-mobbing_2017.pdf


 

 

 

 

 

  

 

Danning, vennskap, fellesskap 

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og 

bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske 

fellesskap. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet 

og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for 

utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i 

det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og 

individuelle forutsetninger (RP17). 

Danning er en livslang prosess, men det som skjer i barndommen former barnet resten av 

livet. Barnehagen må være bevisst sitt danningsoppdrag. Personalet må være observerende og 

lydhøre i forhold til når vi som voksne skal gå “foran, bak og ved siden av” barnet.  

Barnet speiler seg i møte med andre barn og voksne, og det er derfor viktig at disse møtene 

oppleves som likeverdige. Dette er sentralt for barns identitet- og danningsprosess.  

Vi skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge 

opp barna ut ifra sine egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Alle barn skal oppleve å 

være en betydningsfull del av fellesskapet.  

 
Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

• Personalet skal få en felles forståelse av danningsbegrepet  
• Vi skal opprette en komite i personalgruppen som skal ha ansvar for det 

interkulturelle arbeidet i barnehagen.  

•  Vi skal aktivt med hjerteprogrammet på alle avdelinger.  

 



 

 

 

 

 

  

 

 
 

Kommunikasjon og språk 

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få 

delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (RP17). 

Kommunikasjon og språk er samhandling mellom individer, og en viktig forutsetning for lek. 

I vår barnehage ønsker vi at barna blir sett og hørt av de voksne uavhengig av 



 

 

 

 

 

  

kommunikasjonsform. Språk er vesentlig for å utvikle vennskap, sosiale ferdigheter og 

danning. Vi ser på flerspråklighet som en ressurs som fremmer barns identitet.  

 

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

• Vi skal ha tett dialog med familier som har flerspråklig bakgrunn for å fremme 

mangfold. 
• Vi skal bruke bildebøker og høytlesning aktivt og holde oss oppdatert på aktuell 

barnelitteratur. 

•  De ansatte skal bruke språket aktivt og være gode språklige forbilder for å fremme 

språkutviklingen.  
 

 

 

Et godt måltid 

I samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag, har vi i Læringsverkstedet 

utarbeidet matkonseptet Et Godt Måltid, hvor vi har fokus på kortreist, hjemmelaget og sunn 

mat, mattradisjoner, matkultur og matglede. 

Matkultur og læring  

Mat er både en viktig kulturbærer og 

læringsplattform. Målet vårt er at barna 

ikke bare skal bli glad i mat, men også 

oppleve gleden ved å lage og spise den 

sammen med andre! Voksne er forbilder og 

idoler. Derfor er det en selvfølge i 

Læringsverkstedet, at vi voksne sitter ved 

bordet og spiser med barna. Det er også en 

helt selvfølgelig del av jobben vår å spise 

og smake på det vi blir servert, og å tenke 

pedagogisk, kreativt og fantasifullt rundt 

måltidene. 

  

Barnehagens digitale praksis 

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av 

digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og 

bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn 

(RP17). 

 

 

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  



 

 

 

 

 

  

• Vi skal bruke ulike digitale verktøy inn i prosjektarbeid med barna og en del av vår 

pedagogiske dokumentasjon.  

• Vi skal ta i bruk digitale verktøy i vårt arbeid med alle de ulike fagområdene.  

• Vi skal legge til rette for at barn skal være produsenter fremfor konsumenter.  
 

Maten smaker best sammen! 

Hver dag jobber vi for at måltidet skal bli en arena for gode opplevelser, samtaler, refleksjon, 

læring og fellesskap for alle barn og voksne i Læringsverkstedet. Vi skal rett og slett vise 

barna alle verdiene et godt måltid kan gi oss, og hvor mye fint vi lærer av å dele det med 

andre! 

 

Fagområder og arbeidsmåter 

Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 5 fagtema 

De syv fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i 

barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen 

skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av 

barnehagens innhold (RP17). 

 
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 

utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra 

rammeplanens syv fagområder.  

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. 

Læringsverkstedet har valgt å fortolke og sette rammeplanens syv fagområder sammen til 

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

fagtema har et eget ikon og læringsvenn 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 teknikk 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 fagtemaet. 

 

 

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

• Vi ønsker å tilrettelegge for et godt måltid. Dette gjør vi ved at alle i personalgruppen 

har en felles forståelse av viktigheten av barnas deltakelse i hele måltidsprosessen. Vi 

utvikler “Ukens smak”, kjøkkenhagen og prosjektet “Fra korn til mel. Mel til brød”.   
• Vi skal fordype oss i fagområdene, men samtidig ha et tverrfaglig fokus, ved at 

avdelingene har et verkstedrom over en lengre periode.  

• Vi skal fremme fagområdene gjennom lekesoner på de enkelte avdelingene.   

• Vi ønsker å videreutvikle våre uteområder, og ta i bruk alle mulighetene som finnes i 

barnehagens nærmiljø.  

 

Barnehagens arbeidsmåter 

• Aktive voksne: Aktive voksne er sentralt hos en Læringsverksted barnehage. Voksne 

som ser hvert enkelt barn og bryr seg om det barna ønsker å formidle. 



 

 

 

 

 

  

•  Repetisjonsprinsippet: Barna skal ifølge Rammeplanen «oppleve gleden ved 

gjenkjenning». Dette blir hos oss ivaretatt ved at vi systematisk repeterer det vi jobber 

med. Temaene blir gjentatt jevnlig slik at de «sitter i kroppen» og barna opplever 

mestringsglede.  

• Spiralprinsippet: Vi benytter det såkalte «spiralprinsippet» for å sikre progresjon i 

barnehagehverdagen. Barna skal få oppleve å lykkes på nytt med kjente temaer. 

Samtidig skal «spiralen» utvides, ny kunnskap og ferdigheter bygger på det barna vet 

og kjenner fra før. På denne måten ønsker vi at barna skal få oppleve gleden ved å 

strekke seg.  

• Aktiv begrepslæring: Sentralt i Læringsverkstedet er «Aktiv begrepslæring». Barna 

skal lære hverdagsaktiviteter i ulike praktiske situasjoner i barnehagen. Det er viktig 

at barna får oppleve ord i konkrete situasjoner og at de får bruke så mange sanser som 

mulig i begrepsinnlæringen. Barna lærer i samspill med andre og får selv erfaring ved 

å bruke språket.  

• Interaktive samlinger og grupper: Samlingene våre skal være morsomme og 

interaktive, og vi ønsker at de skal være preget av ett godt samspill mellom barn og 

voksne. Samlingene er bygd opp av enkelte faste innslag og elementer, men de skal 

også være engasjerende og moro og fange barnas oppmerksomhet. Vi deler ofte barna 

i mindre grupper, for å legge best mulig til rette for individuell tilpasning og mestring, 

men også få oppleve god gruppedynamikk. Hovedmålet med gruppene er å få et nært 

fellesskap, oppleve trygghet og omsorg – og at hvert barn skal bli sett.  

• Tilrettelagt miljø: Rammeplanen påpeker at barna skal få tilgang til et bredt spekter 

av materiell som stimulerer til lek og utforskning. Som Læringsverksted – barnehage 

har vi god tilgang til pedagogisk materiell og utstyr, som underbygger barnas 

nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær.  
 

 



 

 

 

 

 

  

 

Progresjon 

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. 

Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge 

til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. 

Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer 

og opplevelser (RP17). 

 

Vår progresjonsplan med tiltak for å nå målene i rammeplanen   

 

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Språk Sang, rim, regler, 

bøker, eventyr, 

konkreter, rytme. 

 

Sang, rim, regler, 

bøker, eventyr, 

konkreter, spill, 

rytme. 

 

Sang, rim, regler, 

bøker, eventyr, 

konkreter, spill, 

rytme, bokstaver, 



 

 

 

 

 

  

  

lytte til en fortelling, 

gjenfortelling.  

 

Natur 

 

Utforske, 

sansemotoriske 

opplevelser/utelek, 

mat/bål.  

Begrepslære, 

overbegrep/ 

underbegrep, 

utforske, korte turer, 

årstider, miljøvern, 

mat/bål. 

Begrepslære, 

overbegrep/underbeg

rep, utforske, lengre 

turer, årstider, 

miljøvern, mat/bål, 

nærmiljø og 

samfunn.  

Hjerte 

       

Meg selv, familien 

min, trygghet og 

tilknyting, sosial 

kompetanse. 

Hjertebok, 

relasjonsbygging, 

vennskap, Mats og 

Mille, likheter og 

forskjeller, etikk.  

Hjertebok, 

relasjonsbygging, 

vennskap, Mats og 

Mille, verden rundt, 

likheter og 

forskjeller, etikk, 

filosofi, fadderbarn, 

solidaritet. 

Matte

 

Former, 

konstruksjon, 

puttekasse, tall, 

mengde, antall, rom, 

regler, sanger. 

 

Tall, mengde, antall, 

avansert 

konstruksjonslek, 

spill, bøker, regler, 

sanger, former, 

størrelser, 

matgrupper. 

Tall, mengde, antall, 

regler, sanger, enkel 

matematikk, måling, 

veiing, former, 

størrelser, 

matgrupper. 

Kreativitet

 

Enkel drama og 

sanglek, rytme, 

estetiske 

sanseopplevelser  

 

Sanglek, estetiske 

sanseopplevelser, 

kreativ dans, åpen 

mikrofon, show it, 

nærmiljø, arkitektur,  

Barnelek egenskapte 

formingsaktiviteter, 

skuespill, 

Hakkebakkeskogen,  

åpen mikrofon, show 

it, kreativ dans, 

film/foto, arkitektur 

nærmiljø,. 

 

Lek og bevegelse

 

Bevegelses sanger, 

dans, tomlelek, 

tittelek, samlek, 

parallellek, motorisk 

Minirøris, rollelek, 

parallellek, 

regelleker, 

sangleker, motorisk 

Minirøris, avansert 

rollelek, regelleker, 

motorisk lek 

ute/inne, sangleker, 

herjelek, 



 

 

 

 

 

  

 lek ute/inn, 

risikoleik,  

lek(ute/inne), 

herjelek,  

tradisjonelle 

barneleker, idrett. 

Førskolen er med i 

prosjektene Full fart 

i Strømsøåsen og 

Blåtimen med 

Strømsgodset.    

  

 

Overganger 

Tilvenning til barnehagen  

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og 

god start i barnehagen (RP17).  

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen 

• Hjembesøk før oppstart-starter når barnet har takket ja til plass som start på 

tilknytningsprosessen. 

• Foreldremøte for nye foreldre i mai. 

• Besøksdag i juni. 

• Jevnlige besøk i barnehagen før oppstart. 

• Vi tilpasser oss hvert enkelt barn i forhold til rutiner og vaner barnet måtte ha. 

• Foreldrene er aktive deltagere i tilvenningsprosessen som er individuell (minimum en 

uke for småbarn, 3 dager for store barn). 

• Velkomstbrev til alle nye barn. 

• Primærkontakt for barnet-kontaktperson for foreldrene på 1 års avdelingen. 

 



 

 

 

 

 

  

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen 

• Samarbeid på tvers av avdelinger. 

• Åpen dør inn til de store avdelingene. 

• Tilvenning starter tidlig det vårhalvåret barnet bytter avdeling. 

• Velkomstbrev i forhold til frivillige oppstartsamtaler. 

• Personalet tar kontakt med barna og foreldrene. 

• Alle barna skal ha en primærkontakt i overgangene. 

• Trygg tilknytning i hele barnehagetiden. 

• Vi tilbyr et foreldremøte på våren for de barna som skal fra liten til stor avdeling.  

• Allerede i juni bytter barna avdelinger. Skolestartere har egen gruppe med de voksne 

på den minste avdelingen. Dette letter tilvenningen i august. 

 

Overgang barnehage – skole 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en 

trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning (RP17). 

Vi er opptatt av at det siste året i barnehagen skal oppleves som spennende og spesielt for 

barna. Her har vi fokus på gode opplevelser gjennom egen førskolegruppe og turer ut av 

barnehagen.  

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen 

• Førskolegruppe gjennom hele det siste året i barnehagen.  

• Besøk på Skoger skole, som er vår nærmiljøskole. 

• Overgangsskjemaer/overgangssamtaler før skolestart.  

• Følger rutiner i Læringsløp Drammen- http://laringslopdrammen.no/om-oss/ 

Samarbeid 

Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte 

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og 

forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. 

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 (RP17). 

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud: 

• Vi følger Drammen kommunes sosemplan og språkplan- https://sosemplan.no/ 

http://sprakplan.no/ 

http://laringslopdrammen.no/om-oss/
https://sosemplan.no/
http://sprakplan.no/


 

 

 

 

 

  

• Læringsverkstedets handlingsplan mot mobbing- 

https://laringsverkstedet.no/assets/lv/site/uploads/icons/Handlingsplan-mot-

mobbing_2017.pdf 

• Samarbeid med ulike instanser. 

Barnehage- hjem 

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. 

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

på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget (RP17). 

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage: 

• Første møte-hjembesøk, 

• Foreldremøter 

• Ulike foreldrearrangement 

• FAU/SU 

• Foreldresamtaler. Obligatorisk om høsten. Frivillig om våren (med unntak av 

førskolebarn) 

• Daglig dialog 

• Foreldremedvirkning 

 

Samarbeid med lokalmiljøet (lokale kulturbegivenheter) 

Vi samarbeider med flere lokale institusjoner gjennom ulike arrangement gjennom året. Dette 

samarbeidet er vi veldig fornøyd med. På denne måten blir barna kjent med nærmiljøet sitt og 

de får mange gode opplevelser.  

• Søndre Gjerpen Gård 

• Skoger kirke 

• Skoger skole 

• Skoger Bygdemuseum, 

• Strømsgodset-Blåtimen 

• Full fart i Strømsøåsen- Drafn 

• Skogvang/Sanitetshuset 

• Gartneriet i Skoger 

 

Samarbeid med fagmiljøer 

Forebyggende tjenester 

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester som alle arbeider til barns 

beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig 

tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.  

https://laringsverkstedet.no/assets/lv/site/uploads/icons/Handlingsplan-mot-mobbing_2017.pdf
https://laringsverkstedet.no/assets/lv/site/uploads/icons/Handlingsplan-mot-mobbing_2017.pdf


 

 

 

 

 

  

• PPT 

• BUP 

• Fjell helsestasjon 

• BV 

• Tidlig inn 

• Familiehjelpen 

 

Andre institusjoner 

Vi har flere samarbeidspartnere som vi samarbeider med gjennom året. Vi har tett kontakt 

med Kompetansesenteret. Vi har tilgang til planer og kurs på lik linje med kommunens 

øvrige barnehager. Menn i barnehagen holder hvert år kurs der alle våre menn deltar. Vi har 

hvert år barnehagestudenter gjennom Universitetet Sørøst-Norge. Vi har mange barn som bor 

i Sande kommune og samarbeider med Kjeldaas skole i forbindelse med overgang barnehage- 

skole. Førskolebarna er hvert år på besøk på Brannstasjonen, NAF miniveibane og Teknisk 

museum. Biblioteket i Drammen blir besøkt av barnegrupper hvert år. 

Planlegging, vurdering og dokumentasjon 

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

foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk 

virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske 

arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen (RP17). 
 

Slik jobber vi med planlegging, vurdering og dokumentasjon: 

• Lyttende observasjon og bruk av pedagogisk dokumentasjon til evaluering, refleksjon 

og videreføring av prosjekt/temaarbeid. Målet er at hele personalet har god kunnskap 

og praksis.  

• Barnemøter og inkludering av barns ytring og atferd inn i planleggingen 

• Vi bruker repetisjonsbobler og spiralprinsippet i planlegging av de pedagogiske 

aktivitetene. Målet er at hele personalet har god kunnskap og praktiserer 

Læringsverkstedets planverktøy. 

• Vi vektlegger foreldrenes synspunkter/bidrag inn i barnehagens pedagogiske praksis 

Årshjul: 
 

Måned: Tradisjoner/arrangementer i bhg: 
Januar 

Hjertedagen 15.januar 



 

 

 

 

 

  

Februar 

Vinteraktivitetsdag, karneval, Samenes nasjonaldag 6.februar 
Mars 

Påskefrokost. Påskevandring i kirken. Barnehagedagen  
April 

 
Mai 

17.mai-markering. Foreldremøte for nye barn og barn som flytter fra liten til stor 

avdeling.  
Juni 

Sommerfest 
Juli 

 
August 

 
September 

Fra “korn til mel og mel til brød”. Foreldremøte. Brannvernuke.  
Oktober 

FN-dag.  
November 

Reunion for skolebarna. Barnas dag (markering av barnekonvensjonen).  
Desember 

Jul: julevandring i kirken, lucia, julebord for barna, nissefest.  
 

 

Planleggingsdager 

14.08.20, 24.08.20, 30.10.20, 04.01.21, 14.05.21 

 

Kontaktinformasjon 

Styrer: 

Cathrine Frøiland: 91726002 

Skoger@læringsverkstedet.no 

Fagleder: 

Camilla Tveten: 90285780 

Camilla.tveten@laringsverkstedet.no 

Blomsten: 97996750 Sommerfugl: 97997216 

mailto:Skoger@læringsverkstedet.no
mailto:Camilla.tveten@laringsverkstedet.no


 

 

 

 

 

  

Pedagogisk leder: 

Ellen Knudsen 

Ellen.knudsen@laringsverkstedet.no 

Pedagogisk leder: 

Irena Zakariassen 

Irena.zakariassen@laringsverkstedet.no 

Larven: 97997239 

Pedagogisk leder: 

Marianne Hauan 

Marianne.hauan@laringsverkstedet.no 

Frøet: 97997212 

Pedagogisk leder: 

Jeanette Stensnes 

Jeanette.stensnes@laringsverkstedet.no 

  

 

mailto:Ellen.knudsen@laringsverkstedet.no
mailto:Irena.zakariassen@laringsverkstedet.no
mailto:Marianne.hauan@laringsverkstedet.no
mailto:Jeanette.stensnes@laringsverkstedet.no

