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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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Læringsverkstedet 
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  

 

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 
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Barnehagen skal fremme: 

▪ Demokrati 

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

anledning til å ytre seg, bli hørt og få delta. 

Våre tiltak for å oppnå dette er: 

• Gjennom arbeid med hjerteprogrammet skal barna få erfare at de er verdifulle akkurat 

som de er og at deres tanker og meninger betyr noe.  

• Barna skal få en begynnende kjennskap til hvordan samfunnet er bygget på lover og 

regler og respekt for disse, gjennom arbeid med barnehagens felles rutiner og 

holdninger.  

 

▪ Mangfold og gjensidig respekt 

Barn skal oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal gi 

felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskapet. 

Våre tiltak for å oppnå dette er: 

• Vi tilrettelegger for samarbeid slik at barn med ulik kulturell bakgrunn kan få uttrykke 

seg og sin kultur i vår barnehage. 

• Vi har fokus på samarbeid og respekt for hverandres ulikheter gjennom arbeid med 

hjerteprogrammet, i lek og på voksne som rollemodeller.  

 

▪ Likestilling og likeverd 

Barnehagen bidrar i danningen av barnas verdier og holdninger. Vi har fokus på at barn skal 

møtes som likeverdige individer, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell 

orientering, etnisitet, kultur, sosial status, språk og religion. Barnehagen skal motvirke alle 

former for diskriminering.  

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

Våre tiltak for å oppnå dette er: 

• Vi ser barn som likeverdige medmennesker og ser på ulikhet som en ressurs. Vi 

ønsker å løfte frem alle barnas ulike kompetanser og fokusere på barnas trivsel, 

trygghet, livsglede, mestring og følelse av egenverd. 

• Gi barna forståelse for at alle mennesker er ulike men like mye verdt gjennom arbeid 

med samspill og lek. Voksnes støtte og veiledning er viktig.  
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▪ Bærekraftig utvikling 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal legge 

grunnlaget for barnets evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. 

Våre tiltak for å oppnå dette er: 

▪ Gi barna gode naturopplevelser og lære de å ta vare på og respektere naturen. 

▪ Bruk av kildesortering i barnehagen der vi involverer barna. 

▪ Dyrking av egen mat, kompostering av matrester og fokus på matens opphav. 

▪ Bruk av naturmaterialer og gjenbruk i lek og forming.  

 

▪ Livsmestring og helse 

Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelsen av egenverd og 

forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal gi barna utfordringer i et trygt miljø, og gi 

barn muligheter til å prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 

Våre tiltak for å oppnå dette er: 

• Tilrettelegger for barns behov for søvn, ro og hvile gjennom sovetid og hvilestund. 

• Støtte og veilede barna til å uttrykke seg selv og sine kroppslige- og følelsesmessige 

behov. 

• Bruk av Læringsverkstedets egen handlingsplan mot mobbing. 
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Velkommen til Læringsverkstedet Søreidtunet  
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 Søreidtunet har 118 barn fordelt på 4 aldersinndelte team. Teamene 

heter Ulriken, Løvstakken, Fløyen og Lyderhorn. Navnene er valgt med bakgrunn i at natur 

er ett av barnehagens satsningsområder. Fjellenes høyde gjenspeiler barnas alder. 

Aldersinndelingen barnehageåret 2019/2020 er som følger: 

Ulriken – 2014 

Løvstakken – 2015 og 2016 

Fløyen – 2016 og 2017 

Lyderhorn – 2017 og 2018 

Hvert team er igjen inndelt i undergrupper der vi skaper nærhet til det enkelte barn i 

aktiviteter og opplevelser. 

Læringsverkstedet Søreidtunet skal være en barnehage med god kvalitet. For oss innebærer 

dette en barnehage som møter hele barnet. Barna skal få faglige utfordringer. Sammen med 

hverandre, og de voksne, skal barna få støtte til sitt vitebegjær, nysgjerrighet og lærelyst. 

Barna skal få omsorg. De skal bli kjent med og trygg på seg selv. De skal utvikle sin sosiale 

kompetanse i positiv samhandling med andre barn og voksne. 

 

Barnehagens læringsrom 
Barn lærer ved hjelp av andre barn, voksne, verktøy og rom. De voksne har ansvar for at 

barnas lek- og læringsmiljø tilrettelegges og at barna får delta i læringsfremmende aktiviteter. 

Læringsverkstedet Søreidtunet er bygget med ulike rom tilpasset ulike typer tilrettelagt læring 

og aktivitet. Vi ser på hele barnehagen, inne og ute, som en viktig læringsarena.  

I Reggio Emilia filosofien beskrives rommene som "den tredje pedagogen". Det innebærer 

blant annet et særlig fokus på at rommenes funksjon skal være tydelig, og at rommene skal 

stimulere til aktivitet. 

Barnehagen er inndelt i områder som er tilrettelagt for de ulike aldersgruppene med definerte 

aktiviteter og lek. Rommet har en pedagogisk betydning og de voksnes tilrettelegging er med 

på å avgjøre aktivitetene i rommet. Barnas fysiske omgivelser må tilrettelegges for ulike typer 

opplevelser og utfordringer som er med på å prege deres hverdag. 
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Ulriken og Løvstakken sine primærrom: 

• Dramarom – tilrettelagt for utkledning og fantasilek. Dette er også barnehagens 

hjerterom. 

• Matteverksted – tilrettelagt med tall, geometriske figurer og annet mattemateriell. 

Her finnes også forskjellige gjenbruksmaterialer, naturmaterialer, klosser og biler 

m.m. 

• Atelier – også tilrettelagt for formingsaktiviteter, med blant annet staffelivegg og 

lysbord, plass til større prosjekter. 

• Språkverksted – tilrettelagt for blant annet lesing, aktiviteter med tall og bokstaver, 

spill og tegning.  

• Kreativiteket – Her er rommet tilrettelagt for kreativ utfoldelse og formingsaktiviteter 

som tegning, perling, klipping, liming og modellering (tørt materiale). Her kan barna 

også bruke sin fantasi til å løse ulike oppgaver.  

• Glassberget – Flerbruksrom og hovedrom for måltidene til Ulriken og Løvstakken. 

Disponeres også av Lyderhorn deler av dagen 

Fløyen sine primærrom: 

• Peisestuen – Flerbruksrom tilrettelagt for lesing, tegning, lek og aktiviteter. 

Hovedrom for Fløyen. Dette rommet er også mottakelsesrommet for alle som 

kommer før klokken 07.30 om morgenen.  

• Gymrom - tilrettelagt for fysiske aktiviteter, f.eks. dans, sangleker, klatring, ballek og 

hinderløyper 

 

Lyderhorn sine primærrom: 

• Himmelberget og Blåberget – hovedrom for ett- og toåringene, med bl.a tegnebenk, 

stor sklie, familiekrok, sansevegger, samlingskrok, togbane og puslespill. Rommene 

brukes også til måltider og soving. 

Felles for alle team: 

• Verkstedet – tilrettelagt for blant annet å bygge med hammer og spiker, sage og 

skru. Her er sløydbenker og verktøyskrin. 

Rommene  
• Har bilder til inspirasjon og utdyping av aktivitetene de er tilrettelagt for. 

• Skal innby til lek, forskning og skapende aktiviteter.  

• Skal fremme læring, pirre nysgjerrighet og gi skaperglede  

• Har materialet og lekene barna trenger oversiktlig plassert og tilgjengelig.  

• Er preget av barnas egne arbeider og dokumentasjon av barnas prosesser. 

• Er i utvikling og forandring  
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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 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 
 

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Våre tiltak for å oppnå dette er:  

• Vi skal ha en barnehage hvor vi lytter og er oppmerksomme på barna. Vi skal møte 

dem der de er.  

• Gjennom lek og aktivitet i smågrupper vil barna få mulighet til å utvikle god 

lekekompetanse tilpasset deres alder og modning. Barna får trene på å stå i valg de 

tar og å få ro rundt aktivitetene sine.  

• Vi fokuserer på å gi rom for barnas utøvelse av empati og omsorg for hverandre 

gjennom lek, samarbeid og samspill i hverdagen. Vi oppfordrer barna til å si sin 

mening og å respektere hverandre og hverandres grenser.  

• Vi har en tro på at vi alle lærer i samhandling med andre mennesker- gjennom 

hjelpemidler og verktøy, og at læringen foregår i de gode sammenhenger. Gjennom 

kreativitet kan vi omskape og påvirke vår egen læringssituasjon. Dette er noe vi 

jobber aktivt med for å skape et godt pedagogisk læringsmiljø med vekt på 

samarbeid. 

 

 

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, jf. Barnehageloven §3, 

Grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1. 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. Barnas mulighet til medvirkning i sin egen hverdag gjenspeiles 

særlig i det pedagogiske arbeidet. 
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Våre tiltak for å oppnå dette er: 

• Barna skal få en begynnende forståelse for demokrati. Barna skal få oppleve 
medbestemmelse gjennom rammer vi voksne setter. 

• Prosjektarbeid ut fra barnas interesser – finne veien videre i prosjekter via 
observasjon, gjenskaping gjennom bilder, refleksjon og dokumentasjon. 
 

• Være bevisst vårt barnesyn. Gi barna tid til å forske, undre seg og prøve ut egne 
ideer. – Alle voksne ser og lytter til barna, slik at de blir hørt når de gir uttrykk for sine 
meninger, følelser, ønsker og behov. 

 

• Aldersinndelte team bidrar til at personalet lettere kan se enkeltbarnets forutsetninger 
og behov, og dermed tilrettelegge hverdagen og prosjektene ut fra det. 

 

• Det fysiske læringsmiljøet er tilrettelagt slik at barna stor mulighet til selv å velge å 
sette i gang med aktiviteter på egen hånd. På denne måten blir barna aktivt 
medvirkende gjennom dagen. 

 

 

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  
Lov om barnehager og Rammeplanen pålegger at barnehagen legger til rette for både barns 
og foreldres medvirkning. I Læringsverkstedet Søreidtunet skjer dette samarbeidet på flere 
måter. 
 
 

Foreldreråd og SU 
 

"For å sikre samarbeid med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg (SU). "   

       Lov om barnehager, kap. 2, § 4 

 

 

Foreldrerådet består av alle foreldre / foresatte i barnehagen. 
I Læringsverkstedet Søreidtunet velger foreldrerådet sine representanter til FAU 
(Foreldrenes arbeidsutvalg). Det velges en representant og en vararepresentant fra hvert 
team. Foreldrerådet gir FAU myndighet til å velge SU-representanter blant de valgte 
foreldrerepresentantene.  
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Samarbeidsutvalget (SU) består av en eierrepresentant, to ansattrepresentanter og to 
foreldrerepresentanter.  
 
FAU og SU er viktig for samarbeid og kontakt mellom foreldregruppen og barnehagen. SU 
gjennomfører 4 møter i løpet av barnehageåret. To møter på høsten og to møter på våren. 
FAU har møte i forkant av SU møtene.  
 

Brukerundersøkelse  
Hvert år gjennomføres en brukerundersøkelse som utarbeides av Sentraladministrasjonen. 
Resultatene herfra vil gi føringer for hva som videreføres / endres / styrkes. 
 

 

Foreldresamtaler 
Barnehagen har to årlige foreldresamtaler, en vår og en høst. Dette er samtaler mellom 
pedagog på teamet og foreldre / foresatte til hvert enkelt barn. Foreldresamtalene er et forum 
for allsidig samtale rundt det enkelte barn, der personalets systematiske observasjoner av 
barnet blir gjennomgått. På samtalen setter pedagogen og foreldre / foresatte, sammen, 
individuelle mål for barnet. 
 
Ved behov kan både foreldre og pedagogisk leder ta initiativ til ytterligere samtaler.  
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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 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. 

Barns tilknytning til voksne er viktig for den emosjonelle, sosiale og kognitive utviklingen. En 

god tilknytning danner en trygg base slik at barnet kan bruke kreftene sine på å utforske 

verden og lære. Sunn tilknytning er avhengige av nære omsorgspersoner som har evne til å 

fange opp og gi respons på barnets signaler. Dette påvirker barnets selvbilde og evne til å 

samhandle med omgivelser og andre mennesker. I barnehagen krever dette aktive, 

tilstedeværende og sensitive voksne. Vi er opptatt av de mellommenneskelige prosessene 

mellom personal og barn. Personalets holdninger til barns uttrykk og væremåte er viktig og 

noe vi har fokus på i barnehagen. Læringsverkstedets Hjerteprogram har fokus på 

relasjonsarbeid. Tilknytning og relasjonsarbeid henger sammen og det starter den dagen 

barnet kommer til oss for første gang.  
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De første dagene i barnehagen 
Den dagen barnet begynner i barnehagen kommer dere til den tiden som er avtalt i 
velkomstskrivet. 

 

Da vil dere bli tatt imot av den som skal være tilknytningskontakt for deres barn. Det er en 
pedagogisk medarbeider eller pedagog fra teamet barnet skal begynne på. 

 

Han eller hun vil være sammen med barnet de første dagene. De første dagene blir omtrent 
som følger: 

 

Dag 1: Dere kommer til avtalt tidspunkt og er i barnehagen ca. 1 time. Denne dagen blir dere 
inne. Noen av barna som allerede går på teamet og er kjent i barnehagen vil også være 
samme med dere, slik at barna kan bli kjent. 

 

Sammen med tilknytningskontakten blir dere enige den første dagen om når dere skal 
komme dag 2. Vanligvis kommer dere ca. klokken 9, evt. til frokost. 

 

Dag 2: Som regel blir barna i barnehagen til etter lunsj. Denne dagen er barnet sammen 
med noen barn på teamet inne. Foreldrene pleier noen ganger å gå litt vekk fra barnet denne 
dagen. Enten til et annet rom, eller en liten tur i nærheten. Dette avtaler dere med 
tilknytningskontakten, og sier tydelig fra til barnet. Avtal også når dere skal komme tilbake. 
Det er viktig at barnehagen har fått kontaktinformasjon med mobilnummer før dere går. 

 

De yngste barna kan kanskje prøve å sove i barnehagen denne dagen. 

 

Totalt er barna ca. 3 timer i barnehagen den andre dagen. 

 

Også dag 2 avtaler dere med tilknytningskontakten når dere skal komme den 3. dagen. 

 

Dag 3: De fleste kommer til frokost denne dagen, og blir til ettermiddagsmåltidet, ca. 5-6 
timer. Denne dagen er de fleste foreldrene litt i barnehagen før avskjed, og kommer tilbake 
og henter til avtalt tid. Foreldrene må være tilgjengelig på telefon slik at de kan nås ved 
behov. 

 

Før dere går den 3. dagen er det fint om dere sier når dere antar at barnet kommer i 
barnehagen den neste dagen. Det er en fordel for barnet å vite hvilken voksen som møter 
det neste morgen. 

 

Dette er hovedlinjene i tilvenningsperioden. Noen barn trenger gjerne litt mer tid. Sammen 
med tilknytningskontakten, evt. pedagogisk leder på teamet kan dere bli enige om endringer.  
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Fra et team til et annet  

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

barn, og personalet når barnet bytter barnegruppe. 

Barn som har gått i barnehagen i løpet av året er kjent med de ulike teamene. I løpet av året 

blir det snakket om at barna etter sommeren skal videre til nytt team, til slutt er det Ulriken. I 

løpet av året ser barna mye av det som skjer på andre team, det lekes og gjennomføres 

aktiviteter på tvers av teamene, og barna viser frem mye av sine ting til de andre teamene. 

Barna har derfor egne oppfatninger og forventninger til hva som skal skje det neste året og 

på det nye teamet. Overflytting skjer i første halvdel av august, med noen unntak. I løpet av 

årene i barnehagen, vil noen barn oppleve å høre til det samme teamet flere ganger, f. eks. 

at et barn går to år på Løvstakken eller Ulriken. 

For å forberede barna på overgang til nytt team har vi utarbeidet følgende plan for de siste 

ukene før sommerferien når det gjelder overgangen fra Lyderhorn - Fløyen - Løvstakken - 

Ulriken 

De barna som skal fortsette på Fløyen har to felles dager i uken med de barna og voksne 

som kommer fra Lyderhorn. En dag der leker de sammen i Peisestuen og Gymrommet. Det 

samme gjør de dag to pluss at de da gjerne spiser lunsj sammen. 

De barna og voksne som skal til Løvstakken er sammen med de barna og voksne som skal 

fortsette på Løvstakken en dag i uken før lunsj og har gjerne lunsj sammen om det passer. 

Barna som skal være på Ulriken neste barnehageår er som vanlig sammen hver morgen og 

har god kjennskap til hverandre. 

Læringsverkstedet Søreidtunet har som mål at det så langt det lar seg gjøre så skal minst en 

pedagogisk leder følge barna videre til neste team.  

 

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).  

Læringsverkstedet Søreidtunet arbeider i henhold til Bergen Kommunes retningslinjer for 

samarbeid mellom barnehage og skole og Stortingsmelding nr. 41 om kvalitet i barnehagen. 

For barn som har behov for særskilt tilrettelegging vil barnehagen ta initiativ til 

overføringsmøte der aktuelle instanser, etter samtykke fra foreldre, møtes for å planlegge 

overføring og skolestart til beste for barnet. 
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Vår pedagogiske virksomhet  
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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.  

 

 

 

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.  

Vi bruker: 

Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. Repetering handler om å 

repetere jevnlig for at barnet skal få utvikle gode læringsspor.  

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

ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. Sikrer på den måte progresjon. 
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Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft og 

legge til rette for barnas utforskning, 

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. 

 

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 grunnlag for vurdering. Vi gjennomfører jevnlige pedagogiske 

evalueringer på personalmøter, teammøter, pedagogmøter, ledermøter og barnesamtaler 

gjennom hele barnehageåret.   

 

Læringsverkstedet Søreidtunet sin pedagogiske identitet – 
Lyttende pedagogikk  
Læringsverkstedet Søreidtunet jobber med lyttende pedagogikk.  

Lyttende pedagogikk ble først brukt som begrep av Loris Malaguzzi, grunnleggeren av 

barnehagefilosofien i Reggio Emilia i Italia. Det er også tittelen på en bok av Ann Åberg, som 

har vært til stor inspirasjon for Læringsverkstedet Søreidtunet.  

Lyttende pedagogikk handler om å lytte til hele barnet, det barna sier med ord, kroppsspråk, 

valg av aktiviteter og lek. Det handler også om å ivareta det enkelte barns kompetanse og 

væremåte, samtidig som en hele tiden har fokus på det verdifulle samarbeidet barna i 

mellom. De pedagogiske og filosofiske tankene som ligger bak stammer fra barnehagene i 

Reggio Emilia. Ved å lytte aktivt til barna får de voksne et godt innblikk i hva som rører seg i 

barnegruppen og hos det enkelte barn.  
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Lyttende pedagogikk preger også hvordan barnehagen jobber med voksenrollen, 

barnehagens barnesyn, og tilrettelegging av rommene i barnehagen  

Observasjon og dokumentasjon er viktige redskap i dette arbeidet. De voksne tar notater og 

bilder av barns aktivitet, og bruker dette videre i for eksempel valg av tema og innhold i 

prosjektene. Dokumentasjonen er også viktig for å synliggjøre praksis. 

 

Læringsverkstedet Søreidtunet sitt barnesyn 
Barn er kompetente mennesker. Vi mener at alle barn har muligheter i seg til å kommunisere 

med og lære av omgivelsene sine. De kan være med på å påvirke sin egen hverdag. De er 

nysgjerrige, kreative og lærelysten. De viser omsorg og empati. Helt fra fødselen av er 

barnet fylt av evner og gode egenskaper. 

Vi har en sterk tro på barns muligheter og iboende ønske om å utvikle seg og vokse. Dette 

innebærer at vi legger til rette for aktiviteter der barna får utfordringer slik at de har noe å 

strekke seg etter.  Det enkelte barn skal bli sett og delta aktivt i å skape sin egen identitet, og 

egen kultur.  

 

I Læringsverkstedet Søreidtunet får barna:  
• tid og rom for å lytte og samtale.  

• tid til å stille teorier, utveksle tanker og ideer med hverandre.  

• ta del i en demokratisk virksomhet hvor de får erfare at deres meninger, tanker og 

ideer er betydningsfulle for fellesskapet.  

• være aktive medspillere i sin egen hverdag.  

 

Voksenrollen 
De voksne i Læringsverkstedet Søreidtunet skal være aktive og sensitive, og la barna 

utforske verden rundt seg. Barna må få prøve, feile og lære av erfaringene de gjør i denne 

prosessen. De voksne må la barna være i endring, og legge til rette for best mulig utvikling 

for det enkelte barnet. 

Barnehagen arbeider aktivt med å videreutvikle personalets bevissthet rundt egen rolle i 

barnehagen og det pedagogiske arbeidet.  

 

Aktive voksne 
• lytter til barna, tolker og forstår.  

• ser hva som opptar barna.  

• viser anerkjennelse for det enkelte barn  

• er åpen for undring og stiller spørsmål som spinner videre på det barna er nysgjerrige 
på.  
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• støtter barna i å finne egne svar.  

• støtter og rettleder barna ved å lytte, gi anerkjennelse og ha gode samtaler.  

• er tilstede med barna, gir tid og rom til refleksjon, undring og fantasi.  

• er opptatt av barnas kunnskaper, og forstår at hvert enkelt barn er unikt.  

• setter rammer for prosjektarbeidene / andre aktiviteter. 

• planlegger for det som kan komme til å skje, og justerer planene underveis etter 
barnas innspill og interesser innenfor rammene som er satt. 

 

Mål: «Vi skaper de gode øyeblikkene sammen» 
 

Våre arbeidsmåter 
 

Prosjekt   
  
Læringsverkstedet Søreidtunet har prosjekt som hovedarbeidsform.   
  
Prosjekt som metode gir mulighet for å gå i dybden i temaene vi velger. De syv 
fagområdene i rammeplanen blir implementert, og arbeidsformen gir mulighet for progresjon 
for det enkelte barn og for barnegruppen som helhet.  
  
For å finne et tema må personale iaktta og lytte til barna med det formål å få øye på hva som 
engasjerer dem. Dette gjøres for eksempel i barnas engasjement på turer, i samtaler, i 
barnas lek inne og ute og i barnas tegninger. I barnas nysgjerrighet og engasjement ligger 
kilden til temaene. Før et nytt prosjekt starter må personalet skaffe seg kunnskaper om tema 
for å kunne planlegge for hva som kan komme til å skje.  
  
  
For å jobbe godt med denne arbeidsmåten kreves det god planlegging. Vi tar da for 
oss forutsetningene, som for eksempel hvilke barn og voksne som skal være med, og tid og 
sted vi har til rådighet. Mål for prosjektet må være definert. Arbeidsmåtene, for eksempel 
hvilke materialer og metoder vi skal bruke skal være gjennomtenkt på 
forhånd. Evaluering er en stadig pågående prosess gjennom hele perioden. Hvert prosjekt 
skal også ha en definert avslutning. Prosjektarbeidene skal være "levende" og planene 
justeres underveis.  
  
  
Hvert prosjekt vil naturlig ha mer intensive perioder, og vil bli delt inn i flere faser og 
delprosjekter. Prosjektet sikrer at alle sider av barnehagens hverdag blir sett og ivaretatt.   
  
  
Gjennom dokumentasjon og månedsbrev får foreldrene innblikk i, og informasjon om 
pågående prosjekt.   
  
Vi jobber innenfor alle fagområdene i hvert prosjekt. Dette synliggjøres spesielt i 
månedsbrevene fra hvert team.   
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Barnehageåret 2018-2019 fortsatte vi å gå dypere inn i prosjekt med fokus på selve 

arbeidsformen. Overskriften for året var: "Vi kan - sammen"  

 

Teamene jobbet med ulike tema gjennom året, som for eksempel farger, 
Hakkebakkeskogen, film, karneval, tid og kyllinger. Prosjektperiodene har vart alt fra 4 uker 
til 3 måneder der barnas engasjement og interesser har vært styrende for innhold og 
aktiviteter.  
Med overskriften «Vi kan – sammen» har vi jaktet etter de gode øyeblikkene der vi har 
kunnet oppleve, utforske, skape og være sammen, barn og voksne. Vi har hatt fokus på å 
senke tempoet og være i øyeblikket, sammen.  
 
Barnehageåret 2018 – 2019 hadde vi et økende fokus på barns lek og de voksnes rolle i 
barns lek. Barns lek er helt sentral i deres hverdag. Og de voksnes kunnskap og holdninger 
til barns lek er helt avgjørende for hvordan vi møter dem. Lek er barns naturlige 
læringsarena. Barna trenger voksne som er aktive deltagere og gode støttespillere.  
 
 

Barnehageåret 2019-2020: "Lek med …" 
Leken er sentral i barns utvikling og en av barns største utviklingsarena. Leken styrker 

barnas sosial ferdigheter, språklig- og emosjonelle utvikling. Egenskaper knyttet til vennskap, 

kommunikasjon, konflikthåndtering og følelsesregulering er alle viktige for barns livsmestring. 

Samtidig skaper barn seg en forståelse av verden og omgivelsene gjennom lek, og de 

eksperimenterer med egen identitet og egen forståelse når de leker. 

Voksenrollen er særskilt viktig for å fremme barns lek. Våre viktigste verktøy for støtte barns 

utvikling gjennom lek er relasjonskompetanse og tilstedeværelse. Ved å delta aktivt i barnas 

lek kan vi støtte barnas utvikling der det er nødvendig. 

«De voksne må inn i leken for å gi barna den livsviktige lekekompetansen» (Terje Melaas, 

høgskolelektor). 

I Læringsverkstedet Søreidtunet barnehage ønsker vi å synliggjøre lekens betydning og 

jobbe med voksenrollen og den kompetansen vi har knyttet til barns lek og utvikling. 

Fordi lek er en betydningsfull og viktig aktivitet i barns liv velger vi at lek skal ha en sentral 

plass i alle prosjektene i barnehagen dette året. Lek som tema vil bli løftet i personalgruppen 

i våre ulike møtefora for å heve vår kompetanse og bevissthet om dette. 

Teamene velger selv tema for prosjektperiodene sine, men alle skal ha lek som 

«innfallsvinkel» uansett hva man velger å jobbe med. 

Vi vil fokusere på å skape magiske opplevelser og øyeblikk i barnehagehverdagen Barna 

skal få gode fellesopplevelser som inspirerer til lek, kreativitet og utforskning. Hverdagen skal 

preges av lekende voksne og barn, undring og begeistring. 

Alle teamene har samme arbeidsform, selv om tema kan være ulikt. Både tema og 
aktivitetene på de enkelte teamene er tilpasset barnas forutsetninger og alder. 
 
 
Alle barn er involvert i prosjektarbeidet. Det er rom for at de ulike undergruppene på hvert 
team «jobber i ulike retninger», men med samme utgangspunkt. For hvert prosjekt blir det 
laget mål for hva barna skal sitte igjen med av erfaringer og kunnskaper, hvilke prosesser de 
skal gjennom og resultater av prosjektarbeidet. Disse målene blir blant annet beskrevet i 
prosjektplanene og i månedsbrevene fra teamene. 
 



 

 

 

 

21 

Vi kommer til å knytte noen av barnehagens tradisjoner opp mot prosjektarbeid der vi 
kommer til å gå noe mer i dybden. Dette barnehageåret vil vi gjøre det i forhold til karneval.  
Vi starter i januar, og alle teamene jobber innenfor tema karneval ut fra barnas alder, 
interesse og forutsetninger. Prosjektperioden kulminerer med felles karneval fredag 21. 
februar. 
 

Uavhengig av hvilke temaer som velges for prosjektene er de syv fagområdene i 
Rammeplan for barnehager sentrale.  
  
Eksempler på dette kan være:  
Kommunikasjon, språk og tekst: Ord og begreper innenfor temaet. Sanger, rim og regler. 
Dramatisering, tekstskaping og samtale.  
Kropp, bevegelse, mat og helse: Bruke kroppen i utforsking av tema, både inne og ute   
Kunst, kultur og kreativitet: Skape og kreativ problemløsning  
Natur, miljø og teknologi: Bruke naturmateriale og gjenbruksmateriale. Utforske sentrale 
elementer innenfor tema.   
Antall, rom og form: Utforske former, størrelser og mengder, og plassering i rom.  
Etikk, religion og filosofi: "Hva skjer når vi ...?" Undring, utforsking og samarbeid  
Nærmiljø og samfunn: Bruke av det som finnes i nærmiljøet innenfor tema.  
  
 

 

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.  

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. Gjennom barnehagehverdagen ønsker 

Læringsverkstedet Søreidtunet å bidra til at barna skal bli trygg på seg selv og de 

rundt seg, de skal lære å samhandle positivt med hverandre og knytte 

vennskapsbånd. Barnehagen skal bidra til at barna styrker sin egen identitet 

samtidig som de respekterer andres, de skal lære å kjenne og si ifra om sine 

grenser, så vel som å lytte til andres.  

Sosial kompetanse er også sentralt i Rammeplanen. “Sosial kompetanse handler 

om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner “(Rammeplan for 

barnehagen)   
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Å mestre den sosiale kompetansen styrker barnas selvfølelse. De blir tryggere på 

seg selv og sine valg og på menneskene rundt seg.   

Hovedmål: Målet med hjerteprogrammet er at hvert barn opplever at de er 

verdifulle. De har en verdi som seg selv, samtidig som alle barna er nødvendige 

for helheten. Barna skal få positive opplevelser i samvær med andre og lære seg 

sosiale «kjøreregler».  

Hjerteprogrammet er ikke bare en metode, men en generell holdning hos alle 

voksne i vår barnehage og i Læringsverkstedet generelt. Å få omsorg og bli sett og 

hørt er grunnleggende for barns trygghet og trivsel. Følelser er en del av hvem vi 

er. Det er naturlig og nødvendig å gi utløp for sinne, frustrasjon, spenning eller 

glede. Barns uttrykk eller reaksjoner sier noe om hvordan barnet har det og de må 

få bekreftet og anerkjent disse. På denne måten lærer de å kjenne seg selv. Dette 

krever nærværende og oppmerksomme voksne, som gir av seg selv og er aktive 

deltagere i barnegruppen. De voksne er også viktige rollemodeller som må 

synligjøre verdiene i aktiviteter og samhandling mellom både barn og voksne. 

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 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. 

 

 

Barnehagens arbeid med fagområdene   
 

Gjennom lek skal barna oppleve spennende interaktive samlinger og aktiviteter i de 

forskjellige fagtemaene. Vi er engasjerte voksne som legger til rette for samlinger og 

aktiviteter på barna sine premisser. Med Læringsverkstedets progresjonsplaner som 

utgangspunkt lager vi klare mål for samlingen/aktiviteten tilpasset barnas alder.  

Samlingene/aktivitetene skal være lekende og interaktive. Barna skal være deltagende. 

Teamene har fagsamling/aktivitet hver dag og hvert fagområde har sin faste dag.  
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Fagtema 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

5-6 år 

 

 

 

 

Språk 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bruke et utvalg 

rim, regler og 

sanger som går 

igjen i løpet av 

året. 

Noen utvalgte 

eventyr blir 

formidlet på ulike 

måter gjennom 

året 

Bli kjent med 

bokstaver og 

navnet sitt i 

skrevet form 

Språket brukes 

bevisst med 

barna, og 

personalet setter 

ord på gjenstander 

og det som skjer 

rundt barna 

Aktiv 

begrepstrening 

med tegn innenfor 

aktuelle tema 

Dramatisering og 

fortelling av et utvalg 

eventyr. 

Bruke et utvalg rim, 

regler og sanger 

som går igjen i løpet 

av året, bl.a knyttet 

til prosjekttema og 

årstider. 

Gjenkjenne noen 

bokstaver og navnet 

sitt i skrevet form 

 

 

Aktiv begrepstrening 

med tegn innenfor 

aktuelle tema 

Aktiv begrepstrening 

med tegn innenfor 

aktuelle tema 

Lage eget eventyr og 

dramatisere. 

Bruke fabeldyr og 

storyboard for å lage 

historien i 

Ulrikenfilmen. 

Ulike rim, regler og 

sanger 

Gjenkjenne de fleste 

bokstavene og kunne 

skrive første bokstav i 

navnet sitt 

Bli kjent med 

leseretningen. 
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Fagtema 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

5-6 år 

Natur 

Turer i 

nærområdet 

Få erfaring ved å 

eksperimentere 

med ulike 

elementer 

Utforske natur- og 

gjenbruksmateriell. 

Finne materiell ute 

og på tur til bruk i 

aktiviteter 

 

Kildesortere i 

barnehagen. 

Turer i nærområdet 

Bruke kart for å 

orientere seg på 

turer 

Utføre en konkret 
oppgåve når de 
kommer en bestemt 
plass f.eks:finne 
årstidstegn. 
 
Delta i opprydning 
på turplassene 
 

Få erfaring ved å 

eksperimentere med 

ulike elementer 

Bruke natur- og 

gjenbruksmateriell i 

lek og kreative 

aktiviteter. Finne 

materiell ute og på 

tur. 

Kildesortere i 

barnehagen. 

Turer i nærområdet 

Bruke kart for å 

orientere seg på turer 

Fokus på trygghet i 

trafikken, skilt og 

trafikkregler  

Utføre en konkret 
oppgåve når de 
kommer en bestemt 
plass f.eks: se etter 
spor frå fulger og dyr, 
være med på å bygge 
/ tenne bål 
 
Delta i opprydning på 
turplassene og elles i 
naturen. 
 

Få erfaring ved å 

eksperimentere med 

ulike elementer 

Bruke natur- og 

gjenbruksmateriell i 

lek og kreative 

aktiviteter. Finne 

materiell ute og på 

tur. 

Kildesortere i 

barnehagen. 

Bruke fotoapparat og 

videokamera, blant 

annet i forbindelse 

med Ulrikenfilmen 
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Fagtema 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

5-6 år 

Hjerte 
 

Familien min 

 

Hjertesamlinger 

med hjertebarn 

 

Bli kjent med 

kristent og verdslig 

innhold i høytider 

 

Markere ulike 

religioner og 

kulturer som er 

representert i 

barnehagen, i 

samarbeid med 

foreldrene 

 

Lære om Norges 

urbefolkning 

gjennom sanger, 

fortellinger, film, 

mat og musikk 

Familien min og 

andres familier 

 

Hjertesamlinger med 

hjertebarn i rosestol 

Øve på å gi og motta 

ros 

 

Bli kjent med kristent 

og verdslig innhold i  

høytider 

 

Markere ulike 

religioner og kulturer 

som er representert i 

barnehagen, i 

samarbeid med 

foreldrene 

 

Lære om Norges 

urbefolkning 

gjennom sanger,  

 

 

fortellinger, film, mat 

og musikk 

 

Snakke om hvordan 

våre holdninger kan 

påvirke miljøet 

 

Familien min og 

andres familier 

 

Hjertesamlinger med 

hjertebarn i rosestol 

Øve på å gi og motta 

ros 

Bruke oppleggene i 

hjerteprogrammet 

med Mats og Mille 

systematisk 

 

Bli kjent med kristent 

og verdslig innhold i 

høytider 

 

Markere ulike 

religioner og kulturer 

som er representert i 

barnehagen, i 

samarbeid med 

foreldrene 

 

Lære om Norges 

urbefolkning gjennom 

sanger, fortellinger, 

film, mat og musikk 

 

Menneskerettigheter  

Snakke om hvordan 

våre holdninger kan 

påvirke miljøet 
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Fagtema 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

5-6 år 

Matte 

Peketelle 

Få forståelse av 

og kunne bruke 

tallene 1-5 

Bruke egen kropp i 

rom 

Kjenne igjen 

trekant, firkant og 

runding 

 

Måleenheter 

• Seg sjølv 

Motsetninger 

• Stor / liten 

• Tung / lett 

Få forståelse av, og 

kunne bruke tallene 

1-10 

Bruke 

plasseringsbegreper: 

på, i, foran, bak 

 

Kunne bruke 

geometriske 

grunnfigurer og skille 

mellom kvadrat og 

triangel 

 

Parkobling 

Måleenheter  

• Håndflate / 

pinne / tøfler 

Motsetninger  

• Under / over 

• Lang / kort 

Få forståelse av, og 

kunne bruke tallene 

1-20 

Bruke 

plasseringsbegreper:  

over, under, mellom, 

ved siden, gjennom 

 

Kunne bruke 

geometriske 

grunnfigurer, kvadrat, 

rektangel og sirkel. 

Få erfaring med ulike 

mangekanter 

 

Parkobling 

Måleenheter  

• Meter/cm 

• Vekt (kg) / 

volum (l/dl) 

Motsetninger 

• Brei/smal 

• tykk/tynn 
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Fagtema 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

5-6 år 

 

 

 

 

Kreativitet 

 
 

 

Dramatisere med 

egen kropp 

Sang og musikk 

Bruke 

rytmeinstrumenter 

i samlinger 

Bruke utkledning i 

lek 

Få ulike kulturelle 

opplevelser i løpet 

av året 

 

Dramatisere med 

egen kropp, gi slipp 

på virkeligheten og 

gå inn i ulike roller 

Sang og musikk 

Bruke 

rytmeinstrumenter i 

samlinger 

Bruke utkledning i 

lek og roller 

Få ulike kulturelle 

opplevelser i løpet 

av året 

Oppleve kunst som 

inspirasjon ifht tema 

i løpet av året 

Delta i 

fellessamlinger, og 

uttrykke seg 

kunstnerisk 

 

Dramatisere med 

egen kropp, gi slipp 

på virkeligheten og 

gå inn i ulike roller 

Være skuespiller i 

Ulrikenfilmen 

Sang og musikk 

Bruke 

rytmeinstrumenter i 

samlinger 

Bruke utkledning i lek 

og roller 

Få ulike kulturelle 

opplevelser i løpet av 

året 

Oppleve kunst som 

inspirasjon ifht tema i 

løpet av året, og bli 

bevisst personlig 

uttrykk 

Delta i 

fellessamlinger, og 

uttrykke seg 

kunstnerisk 

Lek og 

bevegelse 

Hver dag er det lagt til rette for lek og bevegelse for alle barn, inne 

og ute. 

De yngste barna har særlig tilrettelagt for tumlelek inne. 
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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. 

 

I Læringsverkstedet Søreidtunet lager alle teamene varm lunsj sammen med barna 1 gang i 

uken. Ut i fra kapasiteten på kjøkkenet vårt har vi valgt at teamene i tillegg får to varme 

lunsjmåltid i uken fra Barnehagematen.no. De står for SUNNHET – VARIASJON – 

HJEMMELAGET! 

Med fokus på kvalitet i alle ledd, er all deres mat laget fra bunnen uten tilsetningsstoffer. De 

bruker kun de beste råvarer. 

De bruker fullkorn og grove kornsorter, egen fiskeforhandler og pølsemaker som lager alle 

farseprodukter etter deres oppskrifter og de bruker fiskefileter av beste kvalitet fra torsk og 

laks. To dager i uken har teamene smørelunsj med variasjon i pålegg (kjøtt/fisk).  

 

 

Barnehagen disponerer et hus i Søreidåsen som kalles Starhaugen. Alle teamene har faste 

dager de benytter Starhaugen hver uke. Huset har en stor hage, med bærbusker og frukttrær 

og en grillhytte. Barna har vært med på å anlegge en kjøkkenhage der de dyrker grønnsaker. 

Her er barna med på hele prosessen fra såing, stell, høsting, tilbereding, servering og til å 

nyte et godt måltid.   
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Styringsdokumenter 
Alle barnehager må forholde seg til og jobbe etter et sett med styringsdokumenter. 
Barnehagens viktigste styringsdokumenter er:  

 

Lov og forskrifter 
• Lov om barnehager (barnehageloven) (2005) 

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 

 

Norske Offentlige Utredninger  
• 2010: 8, Med forskertrang og lekelyst  

• 2012: 1, Til barnas beste  

 

Stortingsmeldinger  
• Nr. 41(2008 – 2009), Kvalitet i barnehagen  

• Nr. 6 (2012 – 2013), Mangfold og fellesskap  

• Nr. 24(2012 – 2013) Framtidens barnehage  

• Nr. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen  
 

 

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/
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