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Barnehagens samfunnsmandat 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 

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

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

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

Formål med barnehagens årsplan 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.        

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  

Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal             

dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan 

for den pedagogiske virksomheten. 

Årsplanens funksjon 
Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og 

arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.  

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere 

funksjoner: 

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

- Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 

- Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen 

- Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 

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

tilsyn med barnehagen.  
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Velkommen til Læringsverkstedet Skoger 
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 

Læringsverkstedet Skoger ble etablert i 2012, før dette var Skoger en liten to avdelings 

barnehage. 

I 2014 fikk barnehagen nye lokaler og utvidet til 4 avdelinger. Vi er i samme lokaler som 

Skoger IL. Dette gir oss tilgang til fotballbaner om sommeren, og skiløyper om vinteren. I 

umiddelbar nærhet finnes også en stor gapahuk som barnehagen benytter. 

 

I nærheten av Skoger kirke har vi to lavvoer som er barnehagens tursted. Vi har et 

samarbeid med kirken, vi kjøper egg av Engelkor gård, vi benytter oss av gjestfriheten og 

servicen på Skoger hageland og besøker bygdemuseet i Skoger hvert år som en del av 

førskoleopplegget.  

Bøndene i nærmiljøet er utrolig gjestfrie, noe som gir oss muligheter til å bli ekstra godt kjent 

med ulike dyr som kuer og sauer. Hvordan korn blir til mel er også et av barnehagens 

fokusområder hvert år, og her samarbeider barnehagen tett med lokale bønder. Vi er svært 

takknemlige for dette samarbeidet. 

 

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  

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 

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

framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet: 

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» 

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre 

utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i 

trygghet og empati.  

Våre verdier 

Vi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi 

klare mål og kraft til å nå dem. 

Vi skal være «Raus og tydelig». Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og 

retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre. 

 

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for 

barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 

anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som 

skal gjenspeiles i barnehagen. I følge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag 

formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Disse er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 
 
Barnehagen jobber med Være Sammen. Være sammen har blant annet kjernekomponenter 
som relasjonskompetanse, kunnskap om barns aggresjon og kommunikasjon. Denne måten 
å jobbe på samsvarer med Hjerteprogrammet og verdiplattformen. 

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

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

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

alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål, 3. ledd). 

Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar 

rammeplanens føringer. 

Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse. 
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Omsorg  
I våre barnehager skal barn oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. De 
skal møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser nærhet og innlevelse. Omsorg har en 
egen-verdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele 
barnehagedagen i Læringsverkstedet Skoger. Personalet jobber med Være sammen som en 
del av dette arbeidet. Være sammen legger vekt på den varme og grensesettende 
voksenstilen, dette jobber vi med slik at det blir en naturlig del av alle de ansattes tilnærming 
til barna. Vi har laget standarder for dette arbeidet som de ansatte har forpliktet seg til.  

Lek  
Barn leker for lekens egen del. I lek uttrykker barn seg, og får nye erfaringer sammen med 
andre. Gjennom leken utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Leken skal 
være den dominerende pedagogiske aktiviteten i barnehagen. Vi legger til rette for allsidig 
lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er 
morsomt. Vi ønsker å ha gode lekesoner i barnehagen slik at barna får være i fred og ro i sin 
lek. Aktive og sensitive voksne er noe vi stadig jobber med å utvikle. Vi tilpasser avdelingene 
til barnas alder og modenhet. Å utvikle rommet som den 3 pedagog vektlegges sterkt i vår 
barnehage.  

Læring  
Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, både egeninitiert og planlagte 
voksenstyrte aktiviteter. I våre barnehager legger vi vekt på at barna skal få brukt hele seg 
og oppleve gleden ved mestring. Barn er forskjellige og lærer på ulike måter. Vi legger til 
rette for allsidig læring hvor barna får bruke hele seg med kropp og sanseapparat. Vårt motto 
er «La ikke barna være passive mottakere, men aktive deltakere».  
I vår barnehage skal vi i 2018/19 ha større fokus på pedagogisk dokumentasjon som verktøy 
for å fremme barns læring. Gjennom prosjektarbeid og temaarbeid der barna får medvirke 
øker motivasjonen og dermed barns læring.  

Danning  
Danning er for hvert menneske en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å 
reflektere over egne handlinger og væremåter. Gjennom danning legges grunnlaget for 
allsidig utvikling. Barna skal erfare at de er en del av fellesskapet, og at egne og andres 
bidrag til felleskapet oppleves som noe positivt. Barna skal utvikle trygghet på seg selv og 
egen identitet.  
Gjennom fellessamlinger og daglige samlinger avdelingsvis jobber vi for at hvert enkelt barn 
skal føle seg betydningsfull for fellesskapet. I vår barnehage får barna gjennom 
Hjerteprogrammet kjenne seg verdifulle og utvikle et godt selvbilde. Hjertet er delt i 3 deler, 
jeg, du og vi. Barna vil derfor også måtte se seg selv i samspill med andre barn og voksne i 
barnehagen, men også bli kjent med verden utenfor. I Skoger har vi barn med ulike 
nasjonaliteter, bakgrunn og utgangspunkt. Vi jobber for at ulikhet skal løftes frem som en 
styrke i et mangfoldig fellesskap. Barnehagen har et eget fadderbarn gjennom Zulufadder 
som vi støtter gjennom innsamling på 

FN dagen. Dette gjør at barna får en forståelse av at vi alle er forskjellige, men like mye 
verdt. Personalet må være lyttende og observerende i forhold til barns verbale og nonverbale 
ytringer. 

Læringsverkstedets pedagogiske konsept  
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har 

utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og 
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Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om 

barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.        

Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for 

Læringsverkstedets pedagogikk.  

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

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

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

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

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

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

anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  

 

 

 

Lekende læring, samspill og mestring 

Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli 

den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, 

fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke 

opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns 

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

Lekende læring og mestring 

I Skoger har vi egne verkstedrom knyttet opp mot fagdagene våre. Vi har også 

læringsvenner som representerer hvert sitt fagområde. De har ulik form og farge, og er 

barnevennlige hånddukker. De finnes i dukker og som veggplansjer og er lett 

gjennkjennelige for barna. Disse figurene dukker opp i samling, er med på turer og ulike 

aktiviteter i barnehagen. 

Uteområde ble oppgradert i 2017 slik at utfordringene nå er tilpasset alle aldersgrupper. I 

tillegg har vi gapahuk, lavvo, fotballbane og modellflyplass i umiddelbar nærhet til bhg. Dette 
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er barnehagens turområder. Alle avdelinger har minst en turdag pr uke. Vi er også i løpet av 

året på ulike turer utenfor barnehagens nærmiljø. 

Samspill og vennskap 

«Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv 

selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser sammen 

med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Å etablere vennskap og opprettholde 

dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot uheldig og 

negativ utvikling.» (Utdanningdirektoratet, 2012) 

I Skoger jobber vi mot at alle barn skal ha minst en venn. For å oppnå dette må de voksne 

være gode rollemodeller, og være aktivt til stede i barns lek. Med det mener vi at den voksne 

må være en sensitiv og deltagende observatør som må tilpasse seg barnas behov. 

 

Læringsverkstedets satsningsområde 
Relasjonskompetanse - Lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør. 

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi 

tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det 

bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. 

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

relasjonene og samhandling ansatte og barn mellom barn er særlig viktig for kvalitet i 

barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig 

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

og læring. 
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Barnehagens satsingsområde 2018- 2019 
Være Sammen 

Barnehagen har siden oktober 2016 jobbet med Være sammen. Være Sammen er et 
kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen. Personalet bruker 
verktøy for å implementere den varme og grensesettende voksenstilen. For å lese mer 
om være sammen: http://vaeresammen.no/  
I bhg året 2018/19 vil relasjonskompetanse, kommunikasjon og reaktiv/proaktiv aggresjon 
hos barn være fokusområder. 
Vi har hatt ressursveiledere inne i bhg året 2017/18 fra kommunens kompetansesenter. De 
har observert alle avdelinger, og gitt tilbakemeldinger. Dette har dannet grunnlaget for valg 
av fokusområder. 
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Språk 

Vi observerer alle barn ved hjelp av TRAS observasjon som betyr tidlig registrering av språk. 
Dette er fra 2 års alder. I 2017/2018 startet vi arbeidet med språkløyper som en del av 
språkarbeidet i barnehagen. For mer informasjon se:  
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/lesestrategi/  
Dette er et omfattende og utviklende arbeid som vi fortsetter med også dette barnehageåret. 
Vi har valgt å starte med arbeidet som omhandler hverdagssamtalen, dette ble avgjort etter 
at vi deltok i et prosjekt sammen med andre LV bhg i 2017. 
 
 

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  

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal 

ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta (Kunnskapsdepartementet, 2017). For å 

oppfylle rammeplanens intensjoner krever det at barnehagepersonalet er lydhøre og 

anerkjennende i sin kommunikasjon med barna. g §3, grunnloven §104 og FNs 

barnekonvensjon artikkel 12 nr.1  
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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. 

Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål, og barnehagen skal legge til rette 
for foreldresamarbeidet. Samarbeidet skal både skje på individnivå med foreldrene til hvert 
enkelt barn, og på gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet 
skal sikre at foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig 
omsorgs-, leke- og læringsmiljø for barnegruppen.  
Barnehagene i Læringsverkstedet har både foreldreråd og samarbeidsutvalg, slik 
barnehageloven stiller krav om.  

 
Foreldreråd  
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø. Skoger har eget FAU i tillegg til dette, FAU har tett samarbeid med SU.  

 
Samarbeidsutvalg  
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 
likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter 
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enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges 
foreldrerådet og barnehagens samarbeidsutvalg.  

 
Foreldre- medvirkning i barnehagens innhold og planer  
Barnehagen skal legge til rette for foreldres medvirkning i barnehagens innhold. Kommunikasjon, 
informasjon og felles forståelse er viktig for et godt samarbeid. Foreldre skal bli hørt og tatt på 
alvor i saker som angår deres barn.  
Gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og brukerundersøkelser gis foreldre mulighet til å 
påvirke og bidra med innspill til barnehagens arbeid med pedagogisk innhold og aktiviteter  

Overganger  

En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Det å begynne i barnehagen skal 

oppleves som en god start, både i forhold utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenning, 

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

barnehagetiden. 

Ny i barnehagen 

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

god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og som slik at 

barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. 

Vi startet i august 2017 med å ha de minste barna i barnehagen på avdelingen som heter 

Frøet. De som jobber på Frøet har opparbeidet seg god kunnskap om barns tilknytning. Vi 

har opplevd en suksess med denne måten å tenke på, barna ble raskere trygge, de hadde 

en sunn måte å uttrykke sorg på, og vi har opplevd enda bedre språkutvikling og sosial 

kompetanse.  

Vi har derfor valgt å fortsette med å ha de minste av de små på en egen avdeling. I år har 

avdelingen startet med hjemmebesøk. De har besøkt barna som skal starte i barnehagen i 

trygge omgivelser i barnas hjem. Dette har vært utelukkende positivt, og vi ønsker at dette 

skal fortsette om foreldrene deler vår oppfatning av ordningen. 

Det er utrolig viktig at barn blir møtt på følelsene sine, det er greit å være lei seg, det er helt 

normalt når man skal skilles fra det kjæreste man har. Vi avleder ikke, vi er ærlige med barna 

når foreldrene går, og vi ønsker å skape en trygg og forutsigbar hverdag for barna på de 

minste avdelingene. 

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. 

Barna som skal over på stor avdeling får være med på turer og aktuviteter på avdelingen de 

skal starte. Vi prøver å starte denne prosessen i mai måned slik at barna har god tid til å bli 

kjent på ny avdeling. 

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).  
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Drammen kommune har utviklet læringsløp Drammen, der er det faste prosedyrer for 

hvordan samarbeidet med skolen skal være. Disse følger vi. 

Skolestarterne har også egne tradisjoner som besøk på bygdemuseet, NAF banen og 

teknisk museum siste året før skolestart. De pleier også å jobbe med Hakkebakkeskogen 

gjennom hele året slik at de har forestilling på sommerfesten i barnehagen. 

Vår pedagogiske virksomhet  
Planlegging  

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det pedagogiske   

arbeidet. Barnehagen er forpliktet til å begrunne, planlegge, vurdere og dokumentere at det 

pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven rammeplanen. 

Dokumentasjon  

Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår som en viktig 

del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i 

barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. 

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Pedagogiske evalueringer som vurdering 

I Skoger jobber vi blant annet med prosjektarbeid, da blir dokumentasjonen en viktig del av 

evalueringen underveis sammen med barna. Her sikrer vi at barna får medvirke og drive 

prosjektene fremover. 

Det å fange opp barns interesser er noe av det som gjør at barna får medvirke i egen 

hverdag, og føle at de blir sett og hørt. Mange spennende arbeid blir til på denne måten. Da 

blir kamera og tekst ofte flittig brukt. 

Ståstedsanalysen til Udir er noe hele personalet har tatt for å vurdere egen virksomhet. Vi 

har også medarbeiderundersøkelser og foreldreundersøkelser.  

Vi har også hatt ressursveildere inne som har videofilmet de ansatte, dette er metoder for 

vurdering om vi ønsker å videreføre selv. 

Veiledning av hverandre er noe vi ønsker å bli enda bedre på i året som kommer. 

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

Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, deres undring leder utvikling av 

innhold og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns medvirkning kan ses som 

praksis i barnehagen.  

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

barnehagens øvrige medarbeidere 

Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. 
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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, 

Barnehagens arbeid med pedagogisk dokumentasjon skal bidra til at vi har spennende 

prosjekt og temaarbeid der repetisjon og spiralprinsippet blir ivaretatt. Personalet er lyttende 

og observerende slik at barns interesser og ytringer blir sett og hørt.  

Fra rammeplanens syv fagområder til  
Læringsverkstedets fem fagtemaer  
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. Rammeplanen er tydelig i sine krav om at barnehagen skal 

bidra til at barna får allsidig erfaring, læring og utvikling. Det er klare forventninger til hva 

personalet skal gjøre for å oppfylle rammeplanens krav til det pedagogiske arbeidet.   

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder.  

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

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

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

Våre læringsvenner  
Læringsverkstedet har til sammen syv læringsvenner som brukes aktivt i barnehagens 

pedagogiske arbeid. Hver læringsvenn er knyttet til hvert sitt fagtema og har ulike kjennetegn 

og ting de liker å gjøre. Hver læringsvenn har et særpreg som barna etter hvert gjenkjenner 

og forbinder med dem. Ved å koble læringsvennene sammen med konkrete temaer skapes 

forventninger hos barna og de husker lettere hva som blir gjort.  

 

 

Hjerteprogrammet   

 
  

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for barnehagens 

arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI. Hjerteprogrammet 

er selve kjernen og hjertet i Læringsverkstedets pedagogiske arbeid, og er for oss 

formålsparagrafen i praksis. Hjerteprogrammet er en viktig del av vårt arbeid med å 

sikre barns rett til medvirkning i våre barnehager. Det er utviklet for å gi barna mest 

mulig av positive opplevelser som de skal ha med seg resten av livet. Mye av 

grunnmuren for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. Vi har 

fokus på at hvert barn skal få høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag.  
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Hjerteprogrammet dekker rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt 

elementer i rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn. Fagområdet Kropp, 

bevegelse, mat og helse, samt alle verdiene i barnehagens formålsparagraf dekkes 

også i arbeidet med Hjerteprogrammet.  

Mål med hjerteprogrammet:   

Hvert enkelt barn opplever og erfarer at de er unike og verdifulle, og at de har verdi i 

kraft av å være seg selv. Alle barn i gruppen bidrar på sin måte til å skape 

barnegruppen og fellesskapet som de er en del av i barnehagen.  

  

Hvert barn lager fra 3 år sin egen hjertebok. I samlinger møter barna Mats og 

Mille, disse barna er hovedpersonene i fortellingene i Hjerteprogrammet. 

Hendelsene som oppstår i fortellingene er lett gjenkjennelige for barna og gir 

utgangspunkt for refleksjon i fellesskap om normer og regler, følelser og verdier. 

Personalet skal vise respekt og anerkjennelse for hvert barns egenverd. Jmf. 

Være sammen og verdiplatformen.  

 

 

Språk   

 
  

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst, og 

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

og god språkutvikling for alle barn. Arbeidet med språkutviklingen inngår som en 

naturlig del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter  

Personalet skal i henhold til R17 synliggjøre språk, og språklig og kulturelt mangfold, 

støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identitet og fremme mangfold i 

kommunikasjon og andre uttrykksformer. Språklig mangfold.  

  

Mål for språk:  

Målet for arbeidet med språk er delt i tre deler som alle er viktige i barnehagens 

arbeid med språk:   

▪ Innhold: Barnet forstår meningen med innholdet  

▪ Form: Barnet har god uttale og grammatikk  

▪ Bruk: Barnet bruker språket i riktig sosial kontekst  

  

For å øke interessen for bøker ønsker vi i dette barnehageåret og få innarbeidet 

biblioteks trallen som vi har startet med som vi startet med i fjor. Barna vil få 

mulighet til å låne med seg utvalgte bøker hjem tilpasset alder. På avdelingene 

fortsetter vi med å skape gode lesesituasjoner. Hverdagssamtalen er en stor del av 

språkløyper.  
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            Mattelek     

 
  

Mattelek er matematikk og lek satt i system, og rommer innholdet i rammeplanens 

fagområde Antall, rom og form.  

Barn er i tidlig alder naturlig nysgjerrig og starter tidlig utviklingen av sin 

matematiske kompetanse. Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar 

barn leke og erfare matematikk på en variert måte som gir en begynnende 

matematisk forståelse. Mattelek for skolestarterne er en viktig del av dette 

fagtemaet i barnehagen.  

 

  

Mål for mattelek:  

Barna skal bli kjent med logisk og matematisk tenking knyttet til deres hverdag, og 

skape motorisk glede, trygghet og utfordringer.   

  

Vi fortsetter tradisjonen ved at hvert barn får mulighet til å være ordensbarn lærer 

barna å telle tallerkener, bestikk, glass osv og knytte det til antall. Personalet skal 

bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen. Hvilke former har vi 

rundt oss, hvor mange kongler finner vi på tur, hvor langt har vi gått, hvor høye er vi 

blitt, hvor mange tenner har vi mistet, hvem har kommet og hvor mange er vi, i 

samlinger, garderobe og på avdelingen. Dette for å inspirere barna til matematisk 

tenkning. Barnehagen har også et eget matterom med utstyr som 

konstruksjonsmateriell, bøker, spill og ol.  

  

Kreativitet  
        

 
  

Kreativitet favner barnehagens arbeid med flere av rammeplanens fagområder, men 

først og fremst Kunst, kultur og kreativitet. Vi vil også kunne finne elementer fra 

fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst, antall, rom og form, kropp, 

bevegelse, mat og helse. Kreativitet et omfattende fagtema og er svært ofte del av 

barnehagens pedagogiske arbeid med våre andre fagtema.  

  

Mål for kreativitet:  
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Barna skal få erfaring i ulike kreative uttrykk, og ulike ferdigheter og teknikker. De 

skal oppmuntres til å skape sitt eget uttrykk.  

  

På kreativitetsrommet blir barna møtt av ulike materialer som skal inspirere til 

skaperglede. De får bruke sin fantasi og utforskertrang. Her finnes det 

gjenbruksmateriell, leire, maling, gips, tegnesaker og andre spennende materialer. 

Vi er mer opptatt av prosessen enn det ferdige produktet. Gjennom bruk av digitale 

verktøy i hverdagen støtter vi barns evne til å produsere fremfor å være passive 

mottakere. Gjennom samlinger og prosjekter blir barna kjent med dans, sang, 

instrumenter og drama. I henhold til R17 skal personalet være lydhøre, anerkjenne 

og imøtekomme barns egen tradisjonskultur.  

 

Natur  
  

Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi og Nærmiljø og 

samfunn. I vårt fagtema Natur inngår biologi, fysikk, kjemi, zoologi og geologi som 

viktige temaer som barnehagen skal inkludere og la barna gjøre erfaringer med i 

arbeidet med dette fagtemaet. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat 

og helse er også del av fagtemaet Natur.  

 Mål for natur:  

Barna skal få utforske og oppdage nærmiljøet sitt og bli kjent med ulike planter og 

dyr, landskap, årstider og vær.   

  

I nær tilknytning til barnehagen har vi både lavvo og gapahuk som er barnehagens 

turområder. Vi er heldige å ha bønder i nærheten av barnehagen som inviterer oss 

og barna synes det er svært spennende å reise på besøk. Vi har også et nært 

samarbeid med kirken, bygdemuseet og gartneriet. I henhold til R17 skal personalet 

legge til rette for at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling og 

begynnende forståelse på hvordan de kan ta vare på naturen. «ansatte har vært på 

kurs og skal starte arbeidet med dette.  
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Barnehagens arbeid med fagområdene   
 

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Språk 

Sanger, rim, 

regler, bøker, 

eventyr, konkreter, 

rytme 

 

Sanger, rim, regler, bøker, 

eventyr, konkreter, spill, 

rytme,  

 

Sanger, rim, regler, bøker, 

eventyr, konkreter, spill, 

rytme, bokstaver, lytte til en 

forteljing, gjenfortelling  

 

Natur 

Utforske, 

sansemotoriske 

opplevelser/utelek, 

mat/bål,  

Begrepslære, 

overbegreper/underbegreper, 

utforske, korte turer, årstider, 

miljøvern, mat/bål 

Begrepslære, 

overbegreper/underbegreper, 

utforske, lengre turer, 

årstider, miljøvern, mat/bål, 

nærmiljø og samfunn.  

Hjerte       

Meg selv, familien 

min, trygghet og 

tilknyting, 

sosialkompetanse 

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, 

kreativdans, åpen mikrofon, 

show it, nærmiljø, arkitektur,  

Barnelek, egenskapte 

formingsaktiviteter, skuespill, 

hakkebakkeskogen, åpen 

mikrofon, show it, 

kreativdans, film/foto, 

arkitektur nærmiljø,  

 

Lek og 

bevegelse 

Bevegelses 

sanger, dans, 

tomleleik, titteleik, 

samleik, 

parallelleik, 

Minirøris, rolleleik, 

parallelleik, regelleiker, 

sangleiker, motorisk 

leik(ute/inne), herjeleik,  

Minirøris, avansert rolleleik, 

regelleiker, motorisk leik 

ute/inne, sangleiker, 

herjeleik, tradisjonleik, idrett,   
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motoriskleik 

ute/inn, risikoleik,  

 

Et godt måltid 

 
Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat 

og helse er en del av selve stammen i vårt 

pedagogiske konsept og inngår derfor som del av 

innhold og arbeid med alle våre fem fagtema. 

Læringsverkstedets barnehager skal være en arena 

hvor barn får oppleve matglede og matkultur. Vi har i samarbeid med Ryfylkekokken Frode 

Selvaag og Arne Brimi utviklet «Et godt måltid». Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus 

på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er 

aktive deltakere i hele prosessen med planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av 

selve måltidet og opprydding etterpå. Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. 

Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. 

Dette er en del av hvert enkelt barns danningsprosess og bidrar til utvikling av barnas sosiale 

kompetanse. 

 

Vi ønsker at barna skal få kjennskap til ulike smaker, tradisjonsrik kost og mat laget fra 

bunnen av med ferske råvarer slik at de utvikler matglede. Gode samtaler rundt bordet er en 

del av Et godt måltid, det vil si at de voksne stiller åpne spørsmål, jobber med begrepslæring 

og sørger for en god ramme rundt måltidet. Alle avdelinger skal ha mer fokus på ukas hjelper 

dette året, de skal være med å planlegge, tilbereder mat, dekke på bordet, pynte og sørge 

for at det ser ut slik som barnet selv ønsker. I forbindelse med arbeidet med Være sammen 

jobber vi med banking time, det vil si at ukas hjelper får litt ekstra tid og oppmerksomhet med 

en av de voksne i barnehagen. Barna blir etter alder, interesse og modenhet inkludert i 

forberedelsene til matlagingen.  

 

Vi ønsker at fagområdet antall, rom og form skal inkluderes i et godt måltid dette året.  

 

I henhold til R17 skal personalet bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger, og 

kunnskaper og kost, hygiene, aktivitet og hvile.  

Personalet skal være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert 

kroppsligleik. Personalet skal utvikle barnas matglede og sunne helsevaner 
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Bakgrunnsdokumenter
Lov og forskrifter 

• Lov om barnehager (barnehageloven) (2005) 

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 
 

Læringsverkstedets dokumenter 
• Verdiplattform 

• Veilederen «Vår pedagogikk»  

• Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 

• Virksomhetsplan 
 

Veileder fra Kunnskapsdepartementet 
• Fra eldst til yngst, overgang barnehage-skolen (2008) 

 

Veiledere fra Utdanningsdirektoratet 
• Håndtering av kriser og sorg i barnehagen (2014) 

• Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat (2013) 

• 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/

