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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.  

Lokalt på Slattum jobber vi med å implementere rammeplanen gjennom hverdagen og i 

møteform. Vi er opptatt av felles forståelse og å arbeide gjennom å bruke personalets egne 

ressurser og kunnskap. Vi jobber derfor med faget vårt gjennom ulike arbeidsmetoder. Vi 

bruker ofte IGP. Denne modellen gir oss anledning til å reflektere individuelt, så i gruppe, så i 

plenum. Vi benytter oss også av eksterne kursholdere, og deltar på relevante seminarer og 

konferanser. Internt på huset har alle ansatte fått en egen fagbok som de fyller med 

materiale fra UDIR, artikler og fagstoff som vi arbeider med på personalmøter og fagdager 

samt er video en viktig del av det å få fagstoff presentert på variert måte. Fagboken vår blir 

en dokumentasjon av prosessene vi er igjennom, både personlig og faglig. 

Læringsverkstedet er en stor og profesjonell aktør, og tilbyr kursing, lederopplæring, og 

forelesninger med forelesere av høy kvalitet.  

Vi jobber gjennom fargesirkelen for å kvalitetssikre at vi kommuniserer godt med dere, og 

med hverandre og har en balanse mellom hva, hvordan og hvorfor.  
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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. 
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Velkommen til Læringsverkstedet Slattum 
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. 

(VENNSKAP) 

 

Barnehagen vår 
Barnehagen åpnet november 2008, og ligger idyllisk til rett i skogkanten ved Slattum skole. 

Vi har et stort ute areal, og barnehagen har nærmere 470 kvm boltreplass inne. Vi har 

mange grupperom, som gir oss anledning til å arbeide i mindre grupper og dele barna opp 

etter både alder og interesser gjennom dagen. Barnehagen består av fire avdelinger pr 2018. 

Vi har to småbarnsavdelinger med navn Gul og Blå, og to storebarnsavdelinger; Orange og 

Grønn.  

Skolegruppen i år teller 20 barn, og det er ønsket å gi alle skolestarterne det lille ekstra 

gjennom å la de få være en egen gruppe gjennom store deler av uken. De omtales som Lilla. 

Skolegruppen ønsker å fordype seg i prosjekter og ha nok tid sammen til å utforske og holde 

fast ved interesser. 

 Øvrige barn på stor vil bestå av henholdsvis to grupper barn født i 2015 og 2014. Disse teller 

16 barn og 14 barn. Med et så ideelt barneantall vil det være rom for å styrke det enkeltes 

barns medvirkning og kunne jobbe aktivt med å fremme barnas stemme i hverdagen. 

Småbarna har to avdelinger med plass til 14 barn på hver avdeling. Pr. september 2018 har 

vi 12 barn på gul og 10 barn på blå. 

Vi har, for å fremme utelivets plass i hverdagen, sommeren 2018 satt opp en grillhytte inne 

på barnehagens uteareal. Denne har vi ambisjoner om at skal være til glede for alle i 

barnehagen. Vi har lagt inn strøm og har derfor anledning til både lys og varme i tillegg til 

fyring med ved, og matlaging med kull. Vi gleder oss til å skape gode barndomsminner.  

 

Barns medvirkning og prosjektarbeid 
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og oppmuntre til 

at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jmf. Barnehageloven §3 

og §3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1  
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Barnehagen er opptatt av å fremme barnas medvirkning, behov, og ønsker. Vi mener 

prosjektarbeid er en måte å gi barna anledning til å utforske på, og holde fast ved interesser 

over tid. For å kunne gi barna den barnehagehverdagen som åpner for lek, glede, humor, 

læring og de gode opplevelsene, vil vi arbeide med temaer som utspiller seg fra barnas 

interesser og utrykk. Vi mener den beste måten å fange opp dette på er å arbeide med både 

langvarige og kortvarige prosjektarbeid. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på 

lekende læring, samspill og mestring. Prosjektarbeid muliggjør å lære gjennom deltakelse i 

fellesskapet, og barna fungerer som en katalysator i dette arbeidet. Den enes kunnskap blir 

overført til den neste når vi sammen sanser, opplever og utforsker et tema over tid.  

 

Vi jobbet høsten 2017 med å etablere felles verdier og retningslinjer for de voksnes samspill 

med barn. Disse er tuftet på verdiene til Læringsverkstedet om å være leken, ambisiøs, raus 

og tydelig som voksen i barnehagen.  

  

 

                                                                                 (Utarbeidet på planleggingsdag 2017)  
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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.  

 

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. 

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

https://laringsverkstedet.no 

 

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 

Vi ønsker at barna skal få erfaring med begrepet demokrati, gjennom praktisk forståelse av 

hva dette betyr. Vi knytter demokratibegrepet ofte til medbestemmelse, og det å kunne ta 

valg og avgjørelser. Barna skal få erfare at deres mening har betydning, samtidig som det vil 

oppdage at mange avgjørelser er basert på flertallets behov og ønsker. «Barn skal bli 

demokratiske samfunnsborgere, som skal ta hensyn til andre mennesker. Men de skal også 

få lov å være individer som skal kunne heve stemmen og bli hørt» (Bigsten.A, 2015).  

 

Demokrati kan også synliggjøres gjennom en forståelse av hvordan samfunnet er bygget opp 

ved å samtale om Norge, Kongen og Dronningen, Stortinget mm. Vi har mang en gang hatt 

demokratiske avstemninger ved hjelp av legoklosser og søylediagram. Slik kan vi også 

knytte den førmatematiske forståelsen inn i temaer. Igjen ser vi hvor viktig det er å kunne 

jobbe prosjektrelatert og kunne knytte fag, praksis, lek, læring og opplevelser sammen.  

https://laringsverkstedet.no/
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Her har barna hatt avstemning på navn til barnehagens egne afrikanske kjempesnegle.  

 

 

 

 

 

• Mangfold og gjensidig respekt 
Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Vi skal sikre at 
alle barna føler seg sett og anerkjent for den de er. Dette gjør vi gjennom å bruke 
identitetskoffert som virkemiddel. Det er viktig for oss å knytte barnehage og hjem nærere 
sammen og identitetskofferten bidrar til å dele noe personlig og privat hjemmefra som 
gjenspeiler hvem «jeg» er i barnehagen.  
 
Vi får ta del i bøker, musikk, fortellinger, kunst og sanseopplevelser. Barna viser stolthet, og 
ser frem til å ha sin tur til å vise frem. Dette henger nært sammen med Læringsverkstedets 
Hjerteprogram som omhandler temaer som selvhevdelse, vennskap, relasjoner og sosial 
kompetanse. Vi får gjennom identitetskofferten synliggjort den enkeltes plass og verdi i 
fellesskapet.  
 
Vi vet også at familieformene er mange, og vil gjennom identitetskofferten, samlinger, bøker 
og bilder kunne sørge for at alle barna får sin familie speilet i barnehagen. 
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• Likestilling og likeverd 
Rammeplanen presiserer at barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og 
fremme nestekjærlighet. Dette gjør vi gjennom å gi alle barna muligheter til lek, opplevelser 
og erfaringer sammen, uavhengig av alder, avdeling eller kjønn. Vi er opptatt av barnet som 
individ, og ønsker å fremme den enkeltes plass i barnehagen uavhengig av bakgrunn, 
kjønnsidentitet, kultur, religion eller fysikk. Alle barn skal få oppleve å være den beste 
utgaven av seg selv, og oppleve at de blir sett og hørt for den de er. I personalgruppen 
reflekteres det over egne holdninger rundt likestilling og likeverd slik at vi best mulig kan 
fremme dette.  Barnehagens lekemiljø- og utvalg av leker skal bære preg av at det finnes 
noe for alle, og gi de like muligheter uavhengig av kjønn og interesser.  
 
 
 
 

• Bærekraftig utvikling 
Barna skal få oppleve å ta vare på hverandre, naturen og få kunnskap og forståelse om at 
dagens handlinger får konsekvenser for fremtiden. Vi sørger derfor for at barna lærer seg å 
kildesortere og bidra til å ta vare på naturen ved å rydde opp etter seg på turer i skog og 
mark. Vi lar barna erfare at vi må ta vare på det vi har. Vi har egen kjøkkenhage hvor vi 
følger prosessen fra såing til høsting. Dette viser barna at det er prosesser i naturen som må 
følges opp og verdsettes for å kunne nytes til lunsj. Vi er også heldige som kan plukke 
bringebær, blåbær og tyttebær utenfor gjerdene til barnehagen. Vi deler ut miljønett til alle 
familier ved oppstart, fremfor plastposer som skal benyttes til frakt av klær til og fra 
barnehagen.  
Vi kildesorterer.  

                                                     
 

• Livsmestring og helse 
 
Vi har i personalgruppen reflektert over hvordan vi kan fremme livsmestring i barnegruppa. Vi 
er enige om at det å forebygge krenkelser er en av våre fremste oppgaver. Dette betyr at vi 
etterstreber å være tilstede der barna er. Vi skal veilede og motivere og sørge for at vi alltid 
forebygger krenkelser og handlinger som kan knyttes til mobbing. Vi gir barna støtte, 
motivasjon og veiledning i vanskelige situasjoner og støtter barna i motgang og heier på de 
ved mestring. Vi skal bidra til at barna opplever mestring gjennom å få føle seg 
betydningsfulle for fellesskapet. Som for eksempel ved å få lov til å hjelpe den voksne med å 
trøste andre barn, ved å få hjelpe til med praktiske oppgaver og få ansvar. Smågrupper er av 
stor betydning for å kunne gi barna anledning til å bidra med sin kompetanse utfra alder.  
 
Helse er knyttet nært opp til bevegelse, hvile og kosthold. Vi sørger derfor for at alle får sove 
eller hvile i løpet av dagen. Småbarna har sine egne rutiner etter barnas behov, og 
storebarna sørger for hvilestund gjennom høytlesning, meditasjonsmusikk, og ro. Kostholdet 
er lagt opp etter Læringsverkstedets holdning om «Et godt måltid» og skal gi næring, energi 
og balanse i en kropp i vekst. (Se mer om dette under; Et godt måltid) 
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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 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 lek, læring og danning 
 

Vi har gjennom prosesser arbeidet med å finne våre holdepunkter i hverdagen, og har 
gjennom gruppearbeid nedfelt fem punkter som skal gjenspeiles i hva vi legger i det å gi 
god omsorg og lek, læring og danning. Vi ser dette i sammenheng med vårt ønske om å 
jobbe prosjektrelatert. I vår barnehage skal barna få delta i beslutningsprosesser og 
uttrykke synspunkter. På denne måten skal vi støtte barna i å forholde seg nysgjerrige til 
omverden, og bidra til at barna blir selvstendige og ansvarlige.  

 
 
 

• Vennskap og fellesskap 
Relasjonsarbeid er barnehagens hovedsatsningsområde. Vi er opptatt av at det skal være 
høy kvalitet på samspillet, både mellom voksne og barn, og barna i mellom, da dette gir 
sterke og selvstendige barn som mestrer livet. Vennskap og gode relasjoner til barna i 
barnehagen og de voksne er avgjørende for god livskvalitet. Vennskap er også en ferdighet 
som må øves på, og gjennom Hjerteprogrammet kan barna få en større forståelse av hvem 
man er i møte med andre. Hvordan man kan få være med i lek og hvordan man på en fin 
måte kan be om tid for seg selv. Hjerteprogrammet har fokus på Jeg, Du, og Vi og inneholder 
fortellinger, bilder, oppgaver og refleksjonsspørsmål som gir barna anledning til å uttrykke 
seg om tanker, ønsker og følelser.  
 

• Kommunikasjon og språk 
 
Vi skal ha et bevisst forhold til kommunikasjon og språk. Dette kan kun gjøres gjennom å 
være bevisste voksne som samtaler, benevner, benytter eventyr, fortelling, sang, rim og 
regler. Barnehagen har betydelig oppradert språkmiljøet med konkreter, eventyr og bøker, og 
flanellografer. Ideen er at man ikke skal komme tomhendt til samling. Videre er 
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kommunikasjon et fagområde som speiler seg gjennom hele dagen gjennom å bli møtt med 
et godt kroppsspråk som inviterer til samspill. Nysgjerrige voksne som gir barna utfordringer, 
som motiverer og som gir de impulser til lek og utfoldelse. Vi skal gi barn varierte opplevelser 
med språket, og være gode språkmodeller. 
 

 
 
 

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. 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.  

Selvfølelsen til barn øker når de kjenner på mestring, og særlig gjennom å mestre kroppslige 

ferdigheter. Vi skal derfor gi barna varierte og mange muligheter til å øke kroppsbeherskelse 

og mestring på. Ved å la de få gå på turer i skog og mark, ved å la de klatre, hoppe på 

tjukkas og hoppe høyt og lavt. Bruke sklie, gynge, kravle og løpe. Dans og bevegelsesleker 

er samlende og gir ofte stor glede for små og store. Årstidene stimulerer til varierte 

opplevelser, i akebakken, i sølepytten og i sandkassen. Vi vet også at leken og 

vennskapsrelasjonene utvides i leken ute, og vi sørger derfor for å være ute året rundt.  

 

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- 2020 
Vi benytter foreldreundersøkelsen som veileder for hva vi skal ha fokus på i tiden fremover. 
Det er derfor blitt enighet om at vi for de to neste årene skal jobbe lokalt med relasjonsarbeid 
og prosjektarbeid.  
 
Det å arbeide med relasjoner er utfordrende da det alltid er to individer som skal «møtes». 
Det handler om å våge å gi en bit av seg selv. Det handler om å ikke ta posisjon, men om å 
se den andre. Særlig viktig er gode relasjoner mellom barn og voksne, da vi vet at 
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kroppsspråk, kommunikasjon og handlinger vil påvirke samspillet mellom barn og voksne. Vi 
skal internt ha fokus på LØFT og gi dere og barna små oppgaver og drypp som styrer det 
positive samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet.  
 

 Vi ønsker hjertelige møter i garderoben, der foreldrene kjenner og bruker de 
andre barnas navn, og møter de med oppmerksomhet.  

 Vi ønsker suksesshistorier om hverdagslige hendelser.  
 Vi ønsker tilbakemeldinger om ditt barn, slik at vi sammen kan LØFTE barnet 

frem. 
 Vi ønsker tilbakemeldinger fra dere om vårt daglige arbeid. Personalet løfter 

hverandre ved hjelp av ulike verktøy og metoder. Bli med på LØFT`et og gi 
oss gjerne ferskvare på de gode tingene dere ser. 

 Vi ønsker dere skal kjenne glede og mestring ved å få gode tilbakemeldinger 
av oss, om barnet. 

 
 
Inkluderende fellesskap 
 
Vi har et nært samarbeid med Nittedal kommune, og støtter og følger deres arbeid og 
fokusområder. Nittedal kommune har en lang tradisjon med å invitere til foredrag, kurs, og 
inkluderer alle ansatte i sitt arbeide for å få en felles forståelse. Kommunen har i mange år 
arbeidet med å forbedre kvaliteten på tidlig innsats for å forebygge senere vansker. Pr nå er 
det inkluderende fellesskap som er hovedsatsningen. Dette omhandler alt fra overgang 
barnehage – skole, tidlig fange opp barn som strever, ha gode interne systemer, og 
stafettlogg for å kunne følge saker til de blir avsluttet. Det fremmes et ønske om gode 
overganger og at disse skal være godt planlagt og ha samme kvalitet uavhengig av hvor i 
kommunen du befinner deg, og uavhengig av hvor du er i livet, som liten, ung, voksen eller 
gammel.  
Kommunen sørger også for spennende og lærerike møter med andre instanser i kommunen. 
Kommunen legger til rette for at kunnskapen til de ansatte i både private og kommunale 
barnehager blir delt slik at det kommer alle til gode.  
Nasjonal satsning på inkluderende barnehage og skolemiljø betyr også grundig arbeid med 
forebygging av mobbing og krenkelser.  
 
Kommunen sin visjon er:  
 
 

Med skrubbsår på knærne, og stjerner i øynene 
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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. 

 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
Samarbeidsutvalget som består av representanter fra foreldregruppen og personalet skal 

sammen bidra til en god drift av barnehagen og sikre at foreldregruppen og barnehagen har 

et samarbeid om barnehagens innhold og planer. Dette arbeidet fremmes gjennom 

samarbeidsutvalgets 6 årlige møter, hvor SU blant annet godkjenner årsplanen, og får innsikt 

i barnehagens drift, og daglige praksis og kan medvirke til bedre kvalitet. Barnehageloven 

sier følgende: «Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 

samordnede organ»  

Videre gjennomføres det to foreldresamtaler i året (høst og vår), samt oppstartsamtale ved 

oppstart og overføringssamtale ved overflytting til ny avdeling eller til skole. Vi gjennomfører 

også foreldreundersøkelse i regi av UDIR årlig.  

Viktigst av alt er den daglige kontakten, og vi ønsker en god dialog mellom barnehagen og 

hjemmet. Skriftlig informasjon gis gjennom MyKid, som er en kommunikasjonsplattform 

mellom barnehagen og foresatte.  

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. 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 har hos oss utarbeidet vår egen modell om tilknytning i barnehagen, for det er tilknytning 

det handler om når barnet kommer for første gang fra hjemmet til barnehagen. Barnet er 

tilknyttet sterke bånd til sine nærmeste omsorgspersoner og nå skal barnet knytte nye og 

flere bånd til det som hittil har vært ukjente personer. For at barnet skal knytte nye bånd og 

danne nye relasjoner, er det viktig for de å ha sine nærmeste med seg i tilknytningsfasen. 

Når barna har med seg sine kjente og trygge omsorgspersoner vil det lettere kunne knytte 

nye bånd. Det vil være individuelt hvor lang tid dette tar, for noen vil dette kunne være en 

lang og vanskelig prosess, mens andre vil bruke mindre tid. Vi ønsker derfor en tett dialog 

med dere som de nærmeste til barnet for å gradvis gjøre oss kjent. Det er mange nye 

inntrykk på kort tid for et barn som begynner i barnehage, derfor har vi en tilknytningsperson 
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som vil følge og være med barnet tett den første tiden. De andre på avdelingen vil gradvis 

introduseres for barnet når det er klar for det. Det er ønskelig for oss å holde en 

oppstartsamtale før barnet begynner i barnehagen, for å få mest mulig informasjon om 

barnet før det starter hos oss. På denne måten kan tilknytningsprosessen bli mindre 

smertefull for både barn og foreldre.   

 

Fra småbarn- til storebarnsavdeling  
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.  

Av erfaring er det lurt å starte tidlig med prosessen med å venne barna til tanken om å være 

på stor. Vi sørger derfor for systematisk å legge til rette for lunsj, lek og bli invitert med på 

kortere turer i løpet av våren. Når disse aktivitetene fremmes, er det sammen med voksne fra 

egen småbarnsavdeling.  

Vi har også samtaler med dere foreldre i forkant av overgangen for å bli mest mulig kjent 

med tanker, og følelser ved bytte av avdeling.  

Vi sørger også for å tenke på barnas relasjoner og vennskap når vi plasserer barna på nye 

avdelinger. Pedagogene vurderer dette sammen med tanke på eksisterende barn og nye 

barn som kommer til barnegruppa. Vi etterstreber alltid vennskapsrelasjoner, men innser 

også at ikke alltid barneantall, kjønnsfordeling eller ønsker kan oppfylles. Barnegruppene 

skal være gode for små og store, og søkermassen vil spille inn på noen av valgene. Av 

erfaring kan det ta tid å sette barnegruppene klare til offentliggjøring for dere foreldre, 

nettopp fordi barnegruppene etter opptakstiden er i konstant endring. Vi etterstreber god 

dialog, og må samtidig be om noe tålmodighet før gruppene kan settes endelig.  

 

Fra barnehage til skole  
For våre «skolestartere» har vi en intensjon om å gjøre det siste året i barnehagen 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).  

Nittedal kommune har utarbeidet en egen veileder for overgangen til skolen. Lokalt på 

Slattum sørger vi for at våre barn blir kjent med skolene de skal begynne på gjennom å reise 

på besøk. Vi har samtale før oppstart på skolen med inspektør. Dette er samtaler som 

foregår ved tillatelse fra dere, med intensjon om å gi skolen litt mer innsikt i hvem ditt barn er. 

Vi innkaller alltid til samtale i forkant av dialog med skolen. Slik at vi i samarbeid deler den 

informasjon som er hensiktsmessig.  

Vår pedagogiske virksomhet  
 

Planlegging  
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. 



 

 

 

17 

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). 

Vi arbeider jevnt med evaluering, og spesielt gjennom å vurdere barnas trivsel, lek/samspill 

og gjensynsglede. Lederteamet har ukentlige møter, avdelingene har månedlige møter, samt 

vurderes det daglig med «barnas beste» i fokus. Vi skal alltid stille oss spørsmålet «for 

hvem?» når vi tar beslutninger i hverdagen.  

Dokumentasjonen skjer gjennom bilder, dags og ukesrapport. Samt at vi skal fremme 

barnesamtaler som metode da rammeplanen spesifiserer barnas rett til å vurdere og påvirke 

egen hverdag.  

 

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. Sikrer på den måte progresjon. 

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

legge til rette for barnas utforskning.  

 

Fra rammeplanens innhold og syv fagområder til 
Læringsverkstedets fem fagtema 
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 

utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra 

rammeplanens syv fagområder.  

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. 

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

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

fagtema har et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt arbeid.  
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Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i vårt 

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

fagtema. 

 

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, 

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 alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter 

 

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

Mattelek for skolestarterne er en viktig del av dette fagtemaet i barnehagen. 

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 er et omfattende fagtema og er svært ofte del av 

barnehagens pedagogiske arbeid med våre andre fagtema. 

 

   

  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. 
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Barnehagens arbeid med fagområdene   
 

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Språk 
Rim og regler, 

sangkort, eventyr. 

Rim og regler, 

eventyr, høytlesning. 

Trampolineboka, 

Karlstad-alfabetet 

Natur 

Turer i nærmiljøet, 

landart, dyrespor. 

Turer i nærmiljøet, 

sanger om dyr på 

tur, dyrespor, bli 

kjent med fugler og 

dyr 

Turer med bål, 

matlaging og 

tradisjonsleker. 

Utforsking i miljøet 

Hjerte       

Identitetskoffert, 

hvem er jeg?, 

ukens hjertebarn 

Vennesanger 

Identitetskoffert, 

ukens hjertebarn, 

historiene og Mats 

og Mille 

Identitetskoffert, ukens 

hjertebarn, historiene 

om Mats og Mille 

Matte 

5 små apekatter, 

bukkene bruse 

med konkreter 

Geitekillingen som 

kunne telle til ti, 

Bukkene bruse, 

geometrieventyret. 

Trampolineboka, telle 

på forskjellige språk 

Kreativitet 

Ulike 

formingsaktiviteter, 

bruk av 

instrumenter, sang 

og musikk 

Dramatisering, ulike 

formingsaktiviteter 

Kreativitet i naturen, 

landart, ulike 

formingsaktiviteter. 

 

Lek 

og bevegelse 

Lek på 

motorikkrommet, 

hinderløype, 

bevegelsessanger. 

Hinderløype, 

klatreveggen, 

motorikkrommet, 

bevegelsessanger, 

barneyoga. 

Zumba og andre 

danseleker. Utelek.  
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Et godt måltid 

 
 

 

 

 

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

vårt pedagogiske konsept og inngår derfor som del av innhold og arbeid med alle våre fem 

fagtema. 

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. 

 

Barnehagen har siden oktober 2017 benyttet seg av Gnisten Catering to dager i uken. Dette 

fordi vi ønsker å frigjøre tid til lek, turer, samspill og de gode matopplevelsene i mindre 

grupper. Vi lager derfor mat sammen med barna inntil en dag i uken, hvor barna er delaktige 

i prosessen fra råvare til spiseklar mat.  

Videre baker vi, og sørger for at barna får erfaring med, og opplevelser på kjøkkenet som 

inspirerer til å smake, sanse og opplevde det gode måltid. Vi har også et reflektert syn på 

hva vi serverer, både på tur, i hverdagen og i bursdagsfeiringene.  

 

Gnisten catering leverer mat som er variert, sunn og næringsrik og sparer oss for mengder 

med matproduksjon. De har alltid fisk en av de to dagene, noe som understøtter tanken om 

det gode måltid.                      

Her har Kine laget laks, med rotpure`og hvit saus.  

 

 

Bursdager: 

Vi feirer barna med krone, samling og barnet får selv bestemme mellom Slattum`s grove 

vaffel, smoothie eller fruktspyd/salat.  
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http://www.laringsverkstedet.no/
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http://www.udir.no/Barnehage/
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