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

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

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

av Norge. For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår 

hjemmeside: https://laringsverkstedet.no  

 

Barnehagen vår 
Læringsverkstedet Skytta er en veletablert barnehage med mye erfaring og kompetanse – vi 

åpnet høsten 1991. 

De magiske øyeblikkene tas vare på, og barn og voksne opplever at her er det godt å være. 

Vi voksne gir rom for barnas opplevelser og innspill, og barnas medvirkning ivaretas. 

Vi har en unik beliggenhet med nærhet til skogen. Skogen brukes som lekearena der 

kreativitet og fantasi får næring. Barna lærer å bli glad i og ta vare på naturen. I skogen har vi 

en trelavvo og en teltlavvo som benyttes flittig.  

Vi er mye ute hver eneste dag – både solskinn og regn innbyr til lek og aktivitet. Vi voksne 

trives med å være ute, og dette smitter over på barna.   

Skytta har: 

• Aktive og engasjerte voksne med lang erfaring 

• Barn og voksne som er mer ute enn inne 

• Et godt faglig miljø med kursing og opplæring av personalet 

• Mange medarbeidere med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget 

• Lærlinger i Barne- og Ungdomsarbeiderfaget 

• Vi tar imot elever og studenter 

• Fokus på kosthold - frukt og grønt til alle måltider  

 

https://laringsverkstedet.no/
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Visjon 

Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Vår visjon peker 

framover og viser vei for alt arbeid i Læringsverkstedet: 

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» 

I Læringsverkstedets 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 

Læringsverkstedet 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. 

I følge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves 

gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. 

 

Demokrati 

▪ Barna er med på å utarbeide regler for sosialt samvær på avdelingen, og deltar i 

beslutninger som angår dem.  

▪ Vi voksne er bevisste på hva vi gir oppmerksomhet i hverdagen, og støtter barnas 

positive sosiale handlinger, jfr LØFT.  

▪ «Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får 

anledning til å ytre seg, bli hørt og få delta» (KD 2017). 

 

Mangfold og gjensidig respekt  

▪ Barna skal oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.  

 

▪ Vennskap er spesielt viktig for å utvikle barns sosial kompetanse og identitetsfølelse. 

Barnet trenger sosiale ferdigheter for å bli akseptert av andre, og dermed få et godt  

 

selvbilde – barnet må kunne være en venn. Hjerteprogrammet står sentralt i dette 

arbeidet (Jeg – du - vi)  

▪ Evne til toleranse og omsorg for andre er kjerneverdier i vårt samfunn. Vi voksne må 

fremme positive samhandlingsmønstre. 
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Likestilling og likeverd 

▪ «Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, 

seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, 

språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og 

fremme nestekjærlighet» (KD 2017). 

▪ Barn er unike og skal møtes med respekt og anerkjennelse 

▪ Vi voksne reflekterer, og er bevisste våre egne holdninger i møtet med barn.   

 

Bærekraftig utvikling 

▪ Vi vil at barna skal bli glad i å være ute i all slags vær, være i mye fysisk aktivitet, gi 

naturopplevelse og utvikle positive holdninger til naturen. Vi lærer barna å ta vare på 

miljøet.    

 

▪ Barnehagen skal legge grunnlaget for barnets evne til å tenke kritisk, handle etisk og 

vise solidaritet. 

 

- Kildesortering 
- Rydde oppe etter oss i skogen 
- Ha respekt for dyrelivet.  
- Barna får innsikt i «allemannsretten» 
- Rusken aksjoner vår/høst  
- Ta vare på leker og materiell 
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Livsmestring og helse 

▪ Barnehagen er en viktig arena når det gjelder å ta vare på barns helse. Allsidig 

bevegelseserfaring og motoriske ferdigheter er viktig for barn; både for selvbildet og 

for å kunne mestre praktiske oppgaver.  

▪ «Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral 

posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs -og 

livssituasjon» (KD 2017) 

▪ Læringsverkstedet har utarbeidet en handlingsplan mot mobbing. Definisjonen vi 

bruker er: «Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre 

barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person 

for fellesskapet» (Lund, 2015).  

▪ Barnehagen skal gi barna utfordringer i et trygt miljø 

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, jfr. 

Barnehageloven §3 og §3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 

nr.1. 

▪ I Skytta oppmuntres barna til å komme med innspill og forslag i samlinger, aktiviteter 

og på tur. Voksne lytter til ønskene og tar det med i planleggingen og evalueringen. 

▪  Barnet opplever mestring og glede over å ta valg og erfarer at valgene får 

konsekvenser. 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 (KD, 2017). 
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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 tolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar 

rammeplanens føringer. 

 

Omsorg 
«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 
nestekjærlighet». (KD, 2017, s 19) 
Omsorgsfulle voksne skal være nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og 
utvikling. Ansvarsbevisste voksne gir faste rammer og trygghet for barna. De voksne har 
ansvar for sine kontaktbarn. Hvert barn skal daglig oppleve fysisk kontakt, bli sett, forstått og 
hørt. Vi er «Ett hus» og alle de voksne kjenner alle barna.  

 

Lek 
Leken er viktig for barns tilegnelse av de sosiale spillereglene og er en viktig del av barnets 

hverdag. Å leke er et mål i seg selv. I leken får barna muligheter til utprøve sine tolkninger av 

livet. 

Barna kan også bruke leken til å bearbeide vansker som de har i samspillet med andre. 

Gjennom leken tilegner barna seg kunnskap om verden. Leken er barnets viktigste 

læringsarena. Lekens kjennetegn er at den er frivillig og lystbetont. Barnet utvikler og styrker 

sin identitet og selvfølelse igjennom lek. 

Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barnekulturen. Barna bør få impulser og inspirasjon 

til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet. 

 

Læring 
I barnehagen er barns læring nært knyttet til omsorg, lek og danning. «Barnas nysgjerrighet, 

kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres 

læringsprosesser» (KD, 2017).  

Alle de erfaringene barna får med seg gjennom «her og nå» situasjoner i løpet av dagen 

bidrar til deres utvikling og læring. Hvordan dette innholdet skapes av barnet, avhenger i stor 

grad av hvordan vi voksne handler og gir respons. «Barnehagen skal bidra til 

læringsfelleskap der barna skal få bidra i egen og andres læring» (KD, 2017).  
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Danning 
Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre, og er en forutsetning for 
meningsdanning, kritikk og demokrati.  
 
Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og 
mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, 
muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre 
etisk begrunnede valg.  
 

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

utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og  

 

Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om 

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

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

Læringsverkstedets pedagogikk.  

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

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

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

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

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

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

anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  
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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.  

Vi ønsker å skape arenaer der både lek og læring er gøy. Gjennom lek får barna trent sosiale 
ferdigheter, empati og egen selvfølelse.  
Leken er overordnet innenfor alle fagtemaene. Barna skal leke seg til erfaringer og 

kompetanse innen alle områder, enten vi holder på med Mattelek, Språk, Hjerteprogrammet, 

Natur eller Kreativitet.  
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Læringsverkstedets satsningsområde 2018- 2019 
 

RELASJONSKOMPETANSE – Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, 

utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker.  

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

relasjonene og samhandling mennesker imellom er særlig viktig for barns trygghet i 

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

for å kunne utvikle et godt selvbilde. Dette vil igjen få betydning for trivsel, utvikling, læring og 

evnen til å etablere relasjoner med andre. 

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende for høy kvalitet i 

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

inkludert. 

 

Barnehagens satsingsområde 2018- 2019 
 
SPRÅK I BARNEHAGEN – Mye mer enn bare prat 
Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver, og barna skal møte og være en 
del av et rikt og variert språkmiljø. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne 
kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. 
Fra nasjonalt hold er det utviklet flere veiledere og verktøy til bruk i barnehagen, og vi bruker 
«Språkløyper» utarbeidet ved Universitetet i Stavanger. Hele personalet deltar aktivt i dette 
arbeidet, som gir grunnlag for refleksjon og barnehagens utviklingsarbeid.  

 
MÅL for Skytta er: 
1.Vi leser bøker for barna hver dag 

• Barna møter voksne som er gode språkmodeller og lesemodeller 

• Barna har felles opplevelser og erfaringer 
 

2.Vi bruker alle hverdagssituasjoner til å støtte barnas språklige tilegnelse 

• Følger opp barnas initiativ 

• Lytter og anerkjenner 
 

3.Personalet deltar aktivt i leken ute og inne 

 
LØFT står for Løsningsfokusert Tilnærming: 

 
LØFT er et verktøy som benyttes i arbeidet med barna, foreldrene og personalet. Det er  
er en strategi for å skape positive endringer og sammen finne konstruktive løsninger i 
forholdet mellom mennesker.  
LØFT bidrar til å skape vekst og glede gjennom å styrke barn og voksnes 
løsningskompetanse, kvaliteter og kloke grep. 
 
Vi jobber kontinuerlig med å utvikle barnehagen som organisasjon, og LØFT er et 
virkemiddel for å heve kvaliteten på arbeidet vårt.  
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Et godt måltid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
«Et godt måltid» i Læringsverkstedet handler om mye mer enn å få i seg maten. Det handler 
om mestring, samhandling og fellesskap. Det skal være en del av «dannelsen» til hvert 
enkelt barn og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Måltider er faste rutiner som 
finner sted hver dag, og som gir gode muligheter for verdifulle og minnerike øyeblikk. 

 

Barnehagens arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehageloven, 
rammeplanen og forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
 

• frukt og grønt til alle måltider samt eget ”fruktmåltid” på ettermiddagen 

• vann er tørstedrikk mellom måltider 

• barna har med seg sunn mat i matboksen 
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Felles for Nittedalsbarnehagene 

«Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene» 

Tidlig innsats er en beskrivelse av arbeidet vi gjør når vi lurer på om et barn trenger hjelp. 

Det er en forpliktende handlemåte for alle ansatte i Nittedal i møte med barn, unge og deres 

foreldre. Målet er at ansatte i Nittedal skal, i samarbeid med foreldre, hindre at barn og unge 

vokser seg inn i større vansker. 

Vi bryr oss er Nittedal kommunes kriminalitets-forebyggende arbeid, en bred satsning hvor 

alt fra kommuneledelse til politi, barnevern, utekontakt, skolehelsetjeneste, kirken, skoler og 

barnehager til næringsliv og frivillige organisasjoner er med. 

Be Safe. Gjennom BE SAFE-uka viser Nittedal at de står sammen for å skape samhold og 

trygghet for barn og unge i bygda. Det er laget en temaplan for Be safe som rullerer slik at 

alle barn og unge møter de ulike temaene i forbindelse med Be safe over en 3-års periode 

Tema: «Innenforskap», Har du gjort noen glad i dag? Om tilhørighet og fellesskap. 
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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. Samarbeidet mellom barnehage og foreldre skal alltid ha barnas beste som mål.  

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. 

Samarbeidsutvalget (SU) består av tre foreldrerepresentanter og tre personalrepresentanter. 

Styrer møter med tale- og forslagsrett og er eiers representant.  

Informasjon og samarbeidsformer:  

• Informasjonstavler på avdelingene og via internett på MyKid  

• Oppstartsamtale med nye foreldre og overgangssamtale ved oppstart på ny avdeling 

• Foreldresamtaler  

• Felles og avdelingsvise foreldremøter  

• Daglig kontakt og gjensidig informasjon ved levering og henting  

Aktiv deltakelse i LØFT-arbeid 

• Invitasjon til ulike arrangementer felles og avdelingsvis  

• Tilbakemelding på arbeidet vårt; bl.a. gjennom årlige brukerundersøkelser fra 

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

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

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 får en trygg og god 

start i barnehagen.  

Før oppstart skjer følgende: 

- Foreldrene blir invitert til informasjonsmøte og får utdelt en velkomstmappe 

- Individuelle oppstartsamtaler med pedagogisk leder 

- Barnet inviteres til å besøke barnehagen 

Fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling  

I Læringsverkstedet vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid til å bli kjent med nye 

barn og personalet når barnet bytter barnegruppe. 

Foreldreaktiv oppstart innebærer at foreldrene blir kjent med personalet på ny avdeling, og 

deltar i overgangen. Dette skaper trygghet for barn og foreldre. Barn og foreldre får vite 

hvilken avdeling barnet skal begynne på i april/mai. Barnet besøker ny avdeling jevnlig før 

oppstart. Barnet får Velkomsthefte fra stor avdeling. Foreldrene oppfordres til å delta hele 

eller deler av dagen i oppstartperioden.  

Fra barnehage til skole  

For våre «skolestartere» gjør vi det siste året i barnehagen litt annerledes. 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).  

Vi har skolestartere, «Nøtteskrikene» og her har vi fokus på positive holdninger og 

forventninger til skoletiden. Vi øver på turtaking, holde fokus og tørre å snakke i stor gruppe. 

Vi legger vekt på selvstendighet.  

I samarbeid med foreldrene gir vi skolen informasjon for å kvalitetssikre overgangen. Nittedal 

kommunen har et kvalitetssystem med mål for skoleforberedende aktiviteter og mal for 

foreldresamtale som er felles for alle i kommunen. Skjema finnes på: 

www.nittedalkommune.no 
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Vår pedagogiske virksomhet  
Planlegging, dokumentasjon og vurdering.  

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

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

pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Det pedagogiske 

arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes. 

I Skytta jobber vi med planlegging, dokumentasjon og vurdering både individuelt og i 
fellesskap. Tidligere erfaringer, nye ideer og barnegruppen er avgjørende for vårt 
planleggingsarbeid. 
Ved å sette ord på og synliggjøre barnehagens arbeid, får vi et redskap til bevisstgjøring 
og refleksjon rundt barnehagens praksis.  
 
I Skytta skal dokumentasjonen: 
•sikre individuell oppfølging av det enkelte barn 

•sikre progresjon i det pedagogiske arbeidet 

•ha et etisk perspektiv; barn har rett til vern om sin personlige integritet.  

 
Vurdering og refleksjon er nødvendig for å kunne utvikle og forbedre virksomheten, og 
innebærer at vi stiller spørsmål ved vårt pedagogiske arbeid: 
«Hva har vi sett, hørt, observert og registrert blant barna? Hva syns vi og foreldrene om 
det vi har oppnådd? Hva gjør vi videre?» 
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Våre arbeidsmåter 
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø: 

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

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

praksis i barnehagen.  

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

barnehagens øvrige medarbeidere 

Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. 

Spiralprinsippet – sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns 

ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. 

Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft og 

legge til rette for barnas utforskning, 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

Fra rammeplanens innhold og 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.  

Læringsverkstedet har valgt å 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.  Rammeplanens 

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

konsept og inngår derfor som del av innhold og arbeid med alle våre fem fagtema. 

 

Barnehagens arbeid med fagområdene   
 

 

 

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for arbeidet 

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

for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker rammeplanens fagområde Etikk, 

religion og filosofi, samt elementer i rammeplanens fagområde Nærmiljø og 

samfunn, Kropp, bevegelse, mat og helse, samt temaet bærekraftig utvikling.  

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og   

inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 

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

del i 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 gir en begynnende matematisk forståelse.      

          

Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, 

kultur og kreativitet. Kreativitet er et omfattende fagtema der blant annet dans, 

musikk, drama og forming er viktige elementer. 

   

  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi og Nærmiljø og 
samfunn. Her får barna erfaringer med biologi, fysikk, kjemi, zoologi og geologi. 
Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er også del av 
fagtemaet Natur. 
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Nøtteskrikene 

Vi har et pedagogisk tilbud tilrettelagt spesielt for de eldste barna i barnehagen; 

Nøtteskrikene. 

Vi jobber temabasert og møtes 1-2 ganger i uken over 6-8 uker (se årskalenderen). 

Foreldrene får planen for oppleggene. 

Temaene varierer, men er som regel: 

NATUR på høsten. Gruppen er mye i skog og mark og vi legger vekt på ulike ting ved 

naturen. 

LUCIA. Gruppen har ansvar for Lucia-feiringen i barnehagen og går først i Luciatoget. Vi går 

også Luciatog på Skytta eldresenter. 

VINTERAKTIVITETER/SKILEIK Vi møtes ute og har vinteraktiviteter og skileik. Målet her er 

å ha det gøy på ski, bli glad i å gå på ski og å øve inn enkle skiferdigheter. 

TRAFIKK på våren. Vi bruker Trygg Trafikk sitt opplegg om Tarkus, barnas trafikkvenn, hvor 

barna lærer å ferdes trygt i trafikken og øver på enkle trafikkregler. Vi tar også en tur til 

Ulverud skole for å leke i skolegården og besøke SFO i forbindelse med trafikkopplæringen. 

Samarbeid med eldresenteret, (se årskalenderen) Målet er å oppleve glede og hygge på 

tvers av generasjoner. Barna har aktiviteter, synger og snakker med de eldre. 
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Lov og forskrifter 
• Lov om barnehager (barnehageloven) (2005) 
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• Virksomhetsplan 
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• 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) 
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Lenker til aktuelle hjemmesider 
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http://www.laringsverkstedet.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/id1029/
http://www.udir.no/Barnehage/
http://www.pbl.no/no/

