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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, 2018, § 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 gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i 
nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2018, § 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. 

 
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 Steinsvikkroken barnehage 
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 Steinsvikkroken barnehage åpnet desember 2012 og 
er en 4 avdelings barnehage med plass til 90 barn i alderen 1 – 6 år. 
Dette barnehageåret har vi to småbarnsavdelinger og to avdelinger fra 3 – 
6 år. Avdelingene heter: 
 
 
 
Stjernedryss: 1-3 år 
Måneskinn: 1-3 år  
Tåkeslottet: 3-6 år 
Alveskogen: 3-6 år 
 
 
 
 

Vi har to store fellesrom som blir brukt til ulike aktiviteter som måltider, frilek, formingsaktiviteter 
og lekegrupper. Barnehagen serverer lunsj og fruktmåltider med skiver / knekkebrød hver dag. 
Barna får servert to varmmåltider fra catering pr uke samt at de får et lunsjmåltid med grøt. 

Barnehagen ligger rett ved det populære naturområdet Siljustøl, vår plassering gjør området lett 
tilgjengelig uten å ferdes i bilvei. Til dette turområdet legger vi de fleste av våre turer. Her er det 
tilrettelagt for at barna får gode opplevelser ved undringer i naturen og de får mulighet til å utvikle 
ulike motoriske ferdigheter på fine turstier og i ulent terreng. 

Vår beliggenhet er i gangavstand til busstopp og bybane. Dette gir oss muligheter til å kunne 
benytte oss av ulike aktivitetstilbud både i byen og nærområdet som krever transport. 

Barnehage har tre ulike sanserom. Vi ønsker at barna i barnehagen skal oppleve nysgjerrighet, 
spenning og avspenning når de bruker de ulike sanserommene. De tre sanserommene vi har er: 

Ballrommet: Dette er et aktivitetsrom med ballbasseng, disser og turnringer der barna kan oppleve ulike 
sansemotoriske aktiviteter. Her får barna brukt kroppen fysisk og stimulert motoriske ferdigheter, 
kroppsbeherskelse og koordinasjon. 

Det hvite rommet: Her er det fokus på avspenning og rolige aktiviteter. Barna får møte ulike lyd- og 
visuelle effekter. Vi har blant annet et boblerør som er et fortryllende element der det skapes et magisk 
spill av farger. Barna har en egen tunellinngang med pianospill i gulvet og lysende farger. Dette er med 
på å gi barna en nysgjerrighet og forventning til hva de skal møte videre inne i rommet. 

Musikkrommet: Her får barna utforske musikkens verden. Rommet er utstyrt med diverse instrumenter 
og har også et vibrerende gulv. Vi har lyskastere som reagerer på bevegelser som samkjøres med 
musikkprogrammet «Optimusic». Gjennom dette programmet opplever vi musikk gjennom bevegelser. 
Her spiller vi interaktiv musikk samtidig som vi aktiverer bilder, videoer og grafikk. 

Vi ser at å tilrettelegge for læring og stimulering av sansene kan ha en dyp og varig effekt på barns 
læring og utvikling. Når barn gis ulike gjenstander og leker å se på, lytte til, lukte, ta på eller føle, 
responderer de på mange forskjellige måter. Sanserom gir miljøer der de kan oppleve spesielle lyd- og 
visuelle effekter, taktile opplevelser, vibrasjoner, bruk av aromaer og musikk i mange kombinasjoner og 
varianter. 

I Steinsvikkroken barnehage har vi lagt til rette for at hver avdeling kan ta i bruk rommene aktivt i 
hverdagene. Avdelingene lager aktiviteter tilpasset hvert enkelt sanserom og de ulike aldersgruppene. 
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Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler av 
Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap, vennskap, 
trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, samspill og 
mestring. 

 

For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside: 
https://laringsverkstedet.no  

https://laringsverkstedet.no/


 

 

Visjon og verdier 
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. 
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Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for barna i 
et demokratisk samfunn. Ifølge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag formidles, 
praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. Disse er: 

 

• Demokrati 

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende felleskap der alle får anledning til å ytre 

seg, bli hørt og delta. 

• Mangfold og gjensidig respekt 

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

erfaringer og synliggjøre verdien av felleskap. Barnehagen skal barnas nysgjerrighet og undring over 

likheter og forskjeller. 

• 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 bidrar i danningen av barnas verdier og holdninger. Barnehagen skal motvirke alle 

former for diskriminering. Hvert barn er unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og 

anerkjennelse.  

• Bærekraftig utvikling 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen har en viktig oppgave i å 

fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Barnehagen skal legge 

grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. 

• Livsmestring og helse 

Barnehagen skal fremme barnas fysiske og psykiske helse. Barnehagen skal fremme trivsel, 

livsgleder, mestring og følelse av egenverd samt forebygge krenkelse og mobbing. Barnehagen skal 

være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og 

vennskap. 

  

I Steinsvikkroken barnehage jobber vi med rammeplanens verdigrunnlag og læringsverkstedet sine 
verdier og visjoner gjennom hele barnehagedagen. Dette skal vises igjen i arbeidet med de ulike 
fagdagene, både i rutinesituasjoner, frilek og i de spontane situasjonene. 

  

Verdigrunnlaget kan sammenlignes med grunnmuren på et hus. Det er viktig at grunnmuren står støtt 
og er godt forankret i vår barnehagehverdag på alle nivåer i barnehagen. Barnehagens verdigrunnlag 
skal derfor formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Like 
viktig som grunnmuren er også viktigheten av å ha noe å strekke seg etter. Vår visjon blir vår 
ledestjerne og derfor skal organisasjonens visjon være noe som vi hele tiden skal strekke oss mot.  

 
Mål:  

• Barnehagen skal møte individets behov for omsorg, tilhørighet og anerkjennelse 

• Barnehagen skal sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet. 

• Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig 
utvikling, livsmestring og helse. 
 

          Tiltak:  

• Vi er aktive voksne i lek og samspill med barna hvor vi bruker ulike observasjonsmetoder for 
å ivareta barns interesser og behov. 

• Ved å være aktive voksne har vi fokus på relasjonell kompetanse i samspill med barn, 
foreldre og ansatte. 

• Gjennom barnehagen sitt satsningsområde «hjerte som slår», vil personalet i samspill med 
barna skape refleksjoner og undring over mangfoldet, livsmestring og helse, bærekraftig 
utvikling og gjensidig respekt.
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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, 2018,). 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 

 

Omsorg  
I Steinsvikkroken barnehage skal barna oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. De 
skal møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser nærheten og innlevelse. Omsorg har en egen 
verdi og er nær knyttet til trygghet, oppdragelse og helse.  
Vi er opptatt av at dette i ulike hverdagssituasjoner som måltider, lek, stell og påkledningssituasjoner. I 
en relasjon preget av omsorg er det viktig med lydhørhet, nærhet, innlevelse, evne og vilje til samspill. 
Ved å gi barna god omsorg skaper vi trygge barn som blir et selvstendig individ med tro på seg selv  
 
Lek  
I Læringsverkstedet Steinsvikkroken skal vi stimulere og legge til rette for et godt lekemiljø. Gjennom leken 
formes det tette vennskap mellom barna. Vennskap er viktig for at barn skal trives i barnehagen. Når barn 
leker med hverandre får de trening i å forhandle, finne frem til gode løsninger, lytte og ta hensyn. Vi ser det 
som viktig at barn får tid og rom til å utfolde seg i lek. De ansatte skal være tilretteleggere, gode medspillere, 
rollemodeller og veiledere i leken. Vi må hele tiden se lek i forhold til barnets alder og utvikling. Barna får 
gjennom leken erfaring om seg selv og andre. Leken i Steinsvikkroken skal prege største del av dagen. Den 
skal være lystbetont, skape trivsel, glede og læring.  
 

Læring  
Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, både egenidentitet og planlagte voksenstyrte aktiviteter. 
I våre barnehager legger vi vekt på at barna skal få brukt hele seg og oppleve gleden ved mestring. Barn er 
forskjellige og lærer på ulike måter. Vi legger til rette for allsidig læring hvor barna får bruke hele seg med 
kropp og sanseapparat. Vårt motto er «La ikke barna være passive mottakere, men aktive deltakere».  
Vi har et helhetssyn på barns læring og jobber aktivt for at det skal tilrettelegges for læring både i uformelle og 
formelle situasjoner. De formelle læringssituasjonene er utformet og planlagt av de voksne og skal tilpasses 
barnets alder og modenhet. F.eks. påkledningssituasjoner, måltider, planlagte formingsaktiviteter osv. De 
uformelle læringssituasjonene er knyttet opp mot her- og nå-situasjonene.  
 
I Læringsverkstedet Steinsvikkroken jobber vi aktivt med å veilede og støtte barnet i ulike læringssituasjoner. 
Vi ønsker at barnet skal undre og reflektere sammen med oss voksne. På en slik måte ser vi at barna blir 
tryggere med tanke på å løse konflikter og handlingsdyktige individer i relasjoner med andre mennesker. 
 

Danning  
Danning er for hvert menneske en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å reflektere over egne 
handlinger og væremåter. Gjennom danning legges grunnlaget for allsidig utvikling. Barna skal erfare at de er 
en del av fellesskapet, og å oppleve at egne og andres bidrag til felleskapet oppleves som noe positivt. Barna 
skal utvikle trygghet på seg selv og egen identitet.  
I Steinsvikkroken handler danning om at barnet skal bli seg selv, sammen med andre. Prosessen 
foregår gjennom hele livet. Det handler om å få et bevist forhold til omgivelsene og reflektere over det 
vi gjør. Danning foregår i alle situasjoner der mennesker møtes. I Læringsverkstedet Steinsvikkroken 
tenker vi at danning handler blant annet om at vi lærer barna toleranse, respekt, empati og omsorg 
 
Vennskap og fellesskap  
I Steinsvikkroken er vi opptatt av at alle skal ha en venn, men også være en venn. Derfor jobbes det daglig 
med Læringsverkstedet sitt hjerteprogram i vår barnehage. Hjerteprogrammet er med på å gi barna en velfylt 
ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet. For å få venner eller være en god venn 
så er det viktig at vi jobber mye med sosial kompetanse på hvordan man kommer i kontakt med andre, vise 
respekt og ikke minst lytte og vise empati. 
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Kommunikasjon og språk 
I barnehagen skal alle barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av 
kommunikasjonsformer. Alle barna skal få god språkstimulering gjennom erfaringer i barnehagehverdagen, de 
skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. Dette gjør vi gjennom 
erfaringer i barnehagehverdagen. 
 
Personalet i Steinsvikkroken barnehage er opptatt av å skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å 
oppleve gleder ved å bruke språk og kommunisere med andre. Personalet i barnehagen legger til rette for et 
variert språkmiljø ved å være bevisste på å bruke sang og musikk, rim, regler, rytme, daglige samtaler, 
symboler og litteratur gjennom lek, i planlagte aktiviteter og i spontane hverdagslige aktiviteter. Vi i 
Steinsvikkroken legger vekt på at vi skal være aktive voksne i barns språkutvikling hvor vi er viktige 
støttespillere og rollemodeller slik at barna får en positiv erfaring med å bruke språket som 
kommunikasjonsmiddel. 

 
 
 



 

 

Læringsverkstedets pedagogiske konsept 
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. 
Med Hjerteprogrammet og Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens 
samfunnsmandat (Lov om barnehager, 2018), 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. 
Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige og 
ansvarsfulle voksne. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

HJERTE 

 
 
 

MATTE 

 
 
 
 

 
SPRÅK 

 

NATUR 

 
 
 
 
 

KREATIVITET 
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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 
engasje- ment vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg, stille spørsmål, søke opplevelser og 
gjøre egne erfaringer i et miljø preget av samspill og inkludering. 

 

Barnehagen skal beskrive hvordan den legger til rette for et allsidig og godt leke- og læringsmiljø 
som rommer variert lek og aktivitet for alle barn. Ikke glem lek og aktivitet ute. 

 
Barnehagen kan gjerne utdype litt lekens betydning for barns trivsel og vennskapsrelasjoner i 
barnehagen. Handlingsplan mot mobbing inneholder en del om dette. Ta gjerne en kikk og se om 
det er noe der som kan være til inspirasjon. 

 
I Læringsverkstedet Steinsvikkroken barnehage skal vi gi rom for barns ulike perspektiver og 
opplevelsesverdener. Vi arbeider med å tilrettelegge og stimulere for et godt og variert læringsmiljø for 
barna inne og ute. Lekemiljøene skal inspirere til ulike typer lek og barnehagen skal legge til rette for 
inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede og mestring i lek. Leken skal ha en 
sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes. I leken utvikler barna sosial og 
språklig samhandling med andre. De tilegner seg kunnskaper, ferdigheter, verdier og holdninger.  
 
I Steinsvikkroken jobbes det mye i forhold til at barna skal ha gode og spennende lekesoner. De ansatte 
legger til rette for et allsidig og godt leke- og læringsmiljø ved å ha fokus på spennende lekesoner som 
innbyr til lek og kreativitet. Spennende lekesoner utvikler leken og skaper gode relasjoner mellom barna 
på avdelingen. 
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Læringsverkstedets satsingsområde 
Relasjonskompetanse: 
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 inkluderende leke- og læringsmiljø. 

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns 
trygghet og utvikling. 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 2020-21 KROPP, BEVEGELSE, MAT OG 
HELSE 

Prosjektet har fått navnet “Hjertet som slår”. 
 
I Læringsverkstedet Steinsvikkroken barnehage ønsker vi å få «verdens viktigste verdier til å vokse». Med 
dette som visjon og utgangspunkt er det mange ulike områder og temaer å strekke seg etter i 
barnehagehverdagen. Steinsvikkroken barnehage ønsker å jobbe med et tema som vil være bærekraftig for 
den psykiske og fysiske helsen til barnet, og som kan være en av byggesteinene i grunnmuren til barnets 
livslange sosialiseringsforløp. Gjennom systematiske observasjoner og samspill med barn og barnegruppen 
har vi sett en økende interesse for temaet «hjertet som slår» som vil være vårt prosjekt innenfor 
satsingsområdet vårt. Personalet har vært aktive voksne i samspill med barna og observert en skapende 
interesse og engasjement som vi vil utvide, derfor har vi valgt tema på årsprosjekt «hjertet som slår». 
Aktiviteter som yoga, sanselek, undring på tur og i natur og ulike motoriske sansemotoriske aktiviteter har 
vært en grobunn for satsningsområdet vårt. 
 
I arbeid med vårt satsningsområde vil vi at alle barn skal føle seg verdifulle, vokse og trives. Vi vil jobbe 
systematisk med alle fagområdene i satsingsområdet gjennom samlingsstunder, gruppeaktivitet og ulike 
tema og prosjektarbeid. På denne måten får hvert barn utfordringer tilpasset sine interesser, kunnskaper, 
erfaringer og ferdigheter og barna vil danne grunnlag til å oppleve mestring, progresjon og utvikling. 
 
Vi vil bruke Læringsverkstedet sitt Hjerteprogram som et av verktøyene i arbeidet med satsningsområdet. 
Gjennom vårt satsningsområde vil vi også ha fokus på relasjonskompetanse. De gode relasjonene mellom 
barn-barn, barn-voksen og voksen-voksen er en rød tråd til å lykkes med å utvikle sosial kompetanse og de 
ulike aktivitetene i hverdagen. 
 
«Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, 
kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og 
matkultur, mental og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de 
kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne 
forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne 
og andres grenser» (Rammeplan for barnehage, 2017). 

 
Temaer/ hovedområder i satsningsområdet 

Barna skal oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer inne og 
ute, året rundt. 

Barna skal bli kjent med egne behov. 

Barna skal bli kjent med filosofien rundt livet. 

Barna skal utvikle gode vaner for god hygiene og et variert kosthold. 

Barna skal få kjennskap til menneskekroppen. 

Bli trygg på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv, positiv selvfølelse. 

Barna skal erfare og videreutvikle motoriske ferdigheter som kroppsbeherskelse, 
koordinasjon og fysiske egenskaper. 

Barna skal sette grenser for egen kropp og respektere andres grenser. 

Barna skal bli kjent med ulikheter og likheter hos menneske. 

Barna skal kjenne anerkjennelse og respekt for det individet de er. 

Barna skal oppleve undring og filosofi rundt livet. 

Barna skal bli kjent med følelsene sine, kunne utrykke seg og medvirke i egen hverdag. 

Barna skal lære å ta kontakt med andre på en positiv måte. Gjøre ting sammen, hjelpe 
hverandre, dele leker mm. Gi barn gode muligheter til å utvikle vennskap. 

Ha det moro sammen, med plass til glede og lek. Legge til rette for gode 
vennskapsrelasjoner. Skape en inkluderende atmosfære i barnehagen. Ha hjerte for 
verden. 

 



 

 

Barns medvirkning 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og oppmuntre til at 
barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jmf. Barnehageloven §3, 
grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1. 

 

Barns medvirkning bygger på verdier om likestilling og respekt. Det handler om å bli spurt, lyttet til 
og akseptert. I Steinsvikkroken barnehage jobber vi ut ifra at barns medvirkning ikke er en metode, 
men en grunntanke og barnesyn som gjenspeiler at vi ser barnet som et fullverdig individ. Hos oss 
skal alle barna få kjenne på at «min stemme teller med». Barna skal være en del av et demokrati 
og føle seg verdsatt.  

 

På småbarnsavdelingene bruker barna mye kroppsspråk for å uttrykke sine ønsker og behov. 
Personalet vårt jobber aktivt med å lese og anerkjenne små barns ønsker og behov. Vi bruker mye 
observasjoner og dialog med foresatte om hva barna liker, mestrer og er interessert i. Etter 
observasjoner og samtaler med foresatte blir ulike temaer og aktiviteter laget for barnegruppen. 

 

På avdelingene for store barn observerer vi barna og er i tett dialog med foresatte. Vi er også 
opptatt av å lytte til barnas egne erfaringer og opplevelser av barnehagehverdagen deres. I forkant 
av foreldresamtaler og dersom vi ser at barnet endrer adferd setter vi av tid til barnesamtaler. 
Gjennom barnesamtalene skapes det god dialog mellom barnet og den voksne, det blir laget 
spørsmål om hvordan barnet har det i barnehagen og hvilke relasjoner barnet har og hva det liker/ 
ikke liker så godt i barnehagehverdagen. Dette r betydningsfulle samtaler, for å kunne gi hvert 
enkelt barn sin egen stemme i en større gruppe. 

 

For å sikre arbeidet med barns medvirkning har vi vi Steinsvikkroken stort fokus på voksenrollen. 
Våre ansatte skal være gode på å lytte og fange opp barns meninger, ønsker, opplevelser og 
interesser. Vi jobber kontinuerlig med observasjon gjennom aktiv deltakelse i lek og samtaler hver 
eneste dag. Våre ansatte skal følge opp barns initiativ og oppfordre barns til å uttrykke seg. På 
denne måten legger vi til rette for at barna skal få oppleve progresjon, likeverd og mestring ved å 
utvikle seg, lære og oppleve fremgang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mobbing i barnehagen 
Begrepet mobbing defineres på ulike måter. Ifølge Utdanningsdirektoratet (2016) dreier den generelle 
debatten i dag seg om innholdet i begrepet mobbing. Vi har valgt å forholde oss til følgende definisjon:  
  
«mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/ eller andre barn som krenker barnets 
opplevelser av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet» (Lund, 2015) 
 
 
Med krenkelser mener vi ord eller handlinger begått av barn eller voksne, som oppleves som negative 
eller sårende av andre. Krenkende atferd er uavhengig av intensjonen bak. 
 
Mobbing blant små barn forebygges ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte barns trygghet, 
trivsel og samspill i barnegruppa. 

• Mobbing/ utestenging kan skje både synlig og usynlig. 

• De negative handlingene kan komme fra både enkeltpersoner og/ eller fra en gruppe. 

• Den som blir mobbet og utestengt opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare seg, 
det er en ubalanse i maktforholdet. 

 
«Barnehagens indre kultur, relasjoner mellom menneskene og holdningene påvirker barnehagens 
læringsmiljø. Det gjør også forventingene som stilles til barn og barnehagen. Barn som blir mobbet og 
som mobber andre må derfor sees i forhold til relasjonene og den sammenhengen de befinner seg i» 
(Lund et al.2015). 
 
Økt fokus på utestenging og mobbing i barnehagen vil kunne føre til at det er færre som mobber og blir 
mobbet. Barnehagen skal arbeide forebyggende mor mobbing med å arbeide med sosial kompetanse, 
vennskap og et godt psykososialt læringsmiljø. Personalet skal kunne se kjennetegn på ulike former for 
mobbing og iverksette tiltak når det er nødvendig. Rutine for forebygging av mobbing skal være kjent for 
alle ansatte, og dersom mobbing oppstår skal tiltaksplan iverksettes. 
 
Læringsverkstedet har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen skal gi 
kunnskap om mobbing og sette fokus på forebyggende arbeid i barnehagen. Planen skal bidra til at 
mobbing avdekkes og sikre at barnehagen har rutiner for håndtering av    mobbing. Planens vedlegg 
inneholder rutinebeskrivelser og dokumenter for videre arbeid i barnehagen. Dersom mobbing skjer, skal 
tiltak tilpasses den enkelte mobbesaken i barnehagen.
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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 foreldreråd, FAU og samarbeidsutvalg. 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 
 

I Steinsvikkroken barnehage ønsker vi ett tett og godt samarbeid med alle foreldrene i 
barnehagen. Fokuset vårt ved levering er at foreldrene skal føle seg trygge når de leverer sitt 
barn i barnehagen. Ved henting ønsker vi å informere foreldrene om dagen i dag slik at 
foreldrene på den måten får kjennskap til hvordan barnets dag har vært og kan bruke denne 
informasjonen i samtale med sitt barn når de kommer hjem. 
 
Alle avdelingene sender også ut daglig informasjon til foreldrene via vårt kommunikasjonsmiddel som er 
Mykid. Her legges det ut informasjon om dagen i dag sammen med noen bilder fra noen av aktivitetene.  
 
Alle foreldre får tilbud om 2 foreldresamtaler pr år. Her er det barnas trivsel og utvikling som er i fokus. 
Det er satt av ca. 30 minutt til hver samtale. Samtalene skal være preget av informasjon fra pedagogisk 
leder men det skal også være rom for at foreldrene får mulighet til å stille spørsmål eller være med å 
reflekter rundt barnets hverdag i barnehagen.  

 
Vi har også tre tradisjoner som er viktig for samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Dette er:  

- Luciafrokost  

- Påsketapas  

- Sommerfest  
 

Her inviteres alle foreldre og søsken til et par timer samling i barnehagen. 
 
Barnehagen har både foreldreråd, FAU og SU møter flere ganger pr år. Styrer stiller på de møtene som 
foreldreråd og FAU ønsker. I tillegg har vi 3 – 4 møter i barnehagens samarbeidsutvalg. På den måten 
sikrer vi at foreldrene får medvirke og innflytelse på barnas hverdag i barnehagen. 

  
  

Hva  Dato:  

Planleggingsdager, 
barnehagen stengt 

07.09, 06.11, 04.01, 
26.02, 14.05 

Foreldremøte 16. september 

Luciafrokost 11. desember 

Påsketapas Uke 12 

Sommerfest Juni 

Karneval  Februar 
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Overganger 
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. 

 
Overganger fører til endringer i barnets rammer og rutiner. I Steinsvikkroken legger vi vekt på å sikre og 
trygge gode overganger ved å inkludere barn og foreldre tidlig i prosessen for overganger. Vi inviterer 
barn og foreldre inn i barnehagen og gjennom samtaler og dialog vil vi informere for å trygge foreldre og 
barn i overgangene som møtes 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. 

 
Å være ny i barnehagen skal være en god opplevelse for barn og foreldre. Barns tilknytning til voksne er 
viktig for den emosjonelle, sosiale og kognitive utviklingen.  

 
Før barnet starter i barnehagen vil foreldrene få tilbud om ett foreldremøte for alle nye foreldre. Her vil 
foreldrene møte pedagogisk leder på sin avdeling. I møte med barnehagen vil foreldrene få informasjon 
om barnehagens pedagogiske innhold, barnehagens daglige rutiner og hvordan barnehagehverdagen 
fungerer. Dette er god og nødvendig informasjon som gjør at tilvenningen vil bli enklere og lettere både 
for både barn og foreldre.  
 
Når barnet starter i barnehagen får barnet en ansatt som vi kaller primærkontakt. Primærkontakten vil 
gjøre tilvenning til barnet trygg og forutsigbar. Man ønsker at barnet i starten skal bli trygt på sin 
primærkontakt og etter hvert vil barnet skape gode relasjoner med andre voksne på avdelingen. 
 
De første dagene er mor og/ eller far sammen med barnet i barnehagen. Den første dagen er mor og/ 
eller far sammen med barnet i barnehagen fra start til slutt. Da vil barnet være ca en time i barnehagen. 
Dag to av tilvenningen kan mor/ far være i nærheten, men gjerne ikke i samme rom hele tiden. Barnet må 
gjerne spise lunsj sammen med de andre barna og ansatte i barnehagen. Dersom foreldrene og de 
ansatte opplever at barnet er klar for en lengre dag kan barnet sove formiddagshvilen sin i barnehagen. 
Dag tre ønsker vi skal være tilnærmet lik en vanlig barnehagehverdag. Barnet har en litt lengre dag og 
deltar på ulike aktiviteter og rutiner.  
 
Det er viktig å presisere at dersom foreldrene ønsker flere tilvenningsdager enn de tre som er anbefalt så 
er det mulighet for det. Tilvenningen tilpasses hvert enkelt barns behov. For oss er det viktig at foreldre 
og barn føler seg trygge. Trygghet vil være fokus gjennom hele høsten og trenger barnet et fang er det 
tid og rom for det. Alle barn er ulike og har ulike behov. Vår jobb er å gjøre barnet og foreldre trygge og 
skape nysgjerrighet rundt barnehagehverdagen. 

 

Fra småbarn- til storbarnsavdeling 
I Læringsverkstedet vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barn, 
og personalet når barnet bytter barnegruppe. 

  
I vår barnehage er vi opptatt av å skape en trygg og god overgang for de barna som går fra en 
småbarnsavdeling til en storbarnsavdeling. Vi tilstreber å bestemme hvilken storbarnsavdeling barnet 
skal flytte til så tidlig som mulig for å kunne bruke god tid på overgangen. Vi bruker tid i samlinger til å 
forberede barna og snakker med barna om overgangen som skal skje. Vi er også opptatt av at barna 
sammen med en kjent voksen skal få komme på besøk til avdelingen de starter på. Dette for at barna 
skal bli kjent med voksne, men også for å bli kjent med det fysiske miljøet både inne og ute, og å danne 
relasjoner til andre barn på avdelingen. Etter hvert som barna blir tryggere, kan de komme på besøk uten 
en fast ansatt. Vi jobber aktivt med at barna skal bli kjent med så mange ansatte som mulig i 
barnehagen. Pedagogene på de ulike avdelingen har overgangssamtaler slik at de får noe informasjon 
om barna fra den avdelingen barna tidligere har gått på. I noen tilfeller hvor det passer seg slik hender 
det at en voksen fra småbarnsavdelingen flytter sammen med barnegruppen til ny avdeling.
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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). 

 
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). I Steinsvikkroken vil vi at 
førskolebarna skal oppleve mestring når det gjelder å bli selvstendig mot skolestart slik at overgangen 
blir smidigere for dem. 

 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole. Ved informasjons og samarbeidsmøter utveksler vi kunnskap og 
informasjon slik at vi sikrer en god kvalitet på overgangen fra barnehage til skole. Barnehagen må 
innhente samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. 

 
I Læringsverkstedet Steinsvikkroken er vi opptatt av at alle barn skal ha en fin avslutning på 
barnehagetiden. For oss er det viktig at de skal være kjent med den nye hverdagen de møter når de 
begynner på skole og Sfo. Vi har samarbeid med skolene i nærmiljøet og er opptatt av å få til et godt 
samarbeid for å kunne gi barn og foreldre en trygghet inn mot overgang barnehage / skole.  

 
Gjennom et eget opplegg i førskolegruppen møter vi barnas individuelle modningsnivå, vi møter barnet 
der de er i deres utviklingsløp og legger opp til aktiviteter sin skal gi mestring samtidig som det skal være 
noe de må strekke seg etter. Vi er opptatt av at de skal føle mestring og bli selvstendige gjennom 
hverdagslige rutiner knyttet opp mot målene barnehagen og skolen setter for 6 åringene. Det er f.eks.: ta 
ned kurven og finne klær selv, mestre toalettbesøk og påkledning samt tørre å spørre om hjelp. Vi 
snakker mye om at øvelse gjør mester.  
 
I barnehagen har vi førskolebarn på to ulike avdelinger. Barna er sammen 1 – 2 dager i uken hvor vi er 
sammen på tur og / eller inne i barnehagen. Vi har som mål å få gå opp noen av fjellene i Bergen i løpet 
av det året man er førskolebarn. Den siste og avsluttende turen for førskolebarna går opp Ulriken.  
 
Vi har som tradisjon å invitere barna som gikk i barnehagen året før på besøk i barnehagen for lek og 
samspill sammen med førskolebarna. Her vil vi snakke om hvordan det er på skolen og hva som er gøy 
og hva de har lært. Dette er en fin tilnærming til skolen, hvor vi ser at barna blir tryggere på det å 
begynne på SFO / skole, og kanskje de treffer noen som går deres skole.  
 



18 

 

 

I mai / juni har vi siste foreldresamtale med foreldrene, her har vi fokus på hvordan utviklingen har vært 
og om det er noe vi bør vektlegge den siste tiden. Barnehagen vil også her være opptatt av å informere 
foreldrene om tilbudet om å gi informasjon videre til SFO og skole. Dette er informasjon om hvordan 
barnets utvikling har vært, hva barnet mestrer og eventuelt om det er noe barnet ikke mestrer så godt, 
slik at SFO og skole kan møte barnet for den de er fra første dag. 
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Vår pedagogiske virksomhet 

Planlegging 

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det pedagogiske 
arbeidet. Barnehagen er forpliktet til å begrunne, planlegge, vurdere og dokumentere at det 
pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven rammeplanen. 

 

All planlegging i vår barnehage gjøres ut ifra vårt pedagogiske konsept. Vi planlegger dagene 
ut ifra våre fem fagtemaer. Når vi planlegger, legger vi vekt på barnegruppens 
sammensetning og vi bruker kunnskapen vi har om barns utvikling og læring. Vi legger til 
rette for at barna skal få medvirke i planleggingen gjennom samtaler med barna og 
observasjoner vi gjør. Vi planlegger i forhold til repetisjonsprinsippet og spiralsprinsippet som 
det står litt mer om seinere i årsplanen. Det legges ut ukeplaner for hver uke i MyKid og alle 
avdelingene sender ut månedsbrev hver måned. Her skriver vi litt om tilbakeblikk på 
måneden som har gått, samt planene for den kommende måneden. I tillegg har vi 
pedagogiske ledermøter, avdelingsmøter, planleggingsdager og personalmøter som vi blant 
annet bruker til planlegging. 

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. 

 
Alle avdelingene skriver hver dag om dagen som har vært. Noen skriver på tavlen som henger i gangen, 
mens noen skriver på MyKid. Her kan også viktige beskjeder skrives. I tillegg bruker vi MyKid til å 
dokumentere hendelser eller andre ting vi har gjort på i barnehagen. Det legges også ut bilder på MyKid. 
  
All planlegging som gjøres i forhold til fagtemaene blir også skriftliggjort og brukes som 
dokumentasjon på arbeidet vi gjør. 

Vurdering 
Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 
barnehageloven og rammeplanen. 

Det er gjennom pedagogiske evalueringer grunnlaget for vurdering skapes. 

 
Vi vurderer vårt pedagogiske arbeid både fortløpende, men også gjennom systematisk vurdering. Vi har 
samtaler med barna og vi bruker observasjoner til vurdering. I tillegg tar vi med oss daglige 
tilbakemeldinger både fra foreldre, kollegaer og barna. Barnehagen vår deltar også i brukerundersøkelser 
hvor vi i etterkant utarbeider en handlingsplan på grunnlag av resultatene i undersøkelsen. I tillegg har vi 
medarbeidersamtaler, pedagogiske ledermøter, avdelingsmøter, planleggingsdager og personalmøter 
som blant annet brukes til vurdering.
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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. Sikrer på den måte progresjon.  
 
Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft og legge til rette for 
barnas utforskning,  
 
I Steinsvikkroken bruker vi ulike arbeidsmåter. Vi har et felles prosjektarbeid som i år heter «Hjertet som 
slår», dette er en viktig del av vå hverdag hele dette barnehageåret. I starten av barnehage året bruker vil 
til å bli kjent med barna, barnegruppen og dere ønsker for innhold i prosjektet. Barns medvirkning er vår 
viktigste ressurs i prosjektet og sammen med barna på egen avdeling så jobber vi mot å finne frem til ett 
prosjekt som vi jobber med sammen med barna. Vi avslutter prosjektarbeidet med en egen 
sommerutstilling som foreldrene, besteforeldre og søsken får mulighet til å se.  
 

I det daglig arbeidet med fagtemaene våre er repetisjons og spiralprinsippet i fokus. 
Repetisjonsprinsippet er en av grunntankene i vårt pedagogisk konsept. Ved å repetere får barn erfare 
og oppleve glede ved å gjenkjenne og opplevelsen av å mestre innholdet i våre fem fagtemaer. 
Spiralprinsippet skal sikre progresjon i barnehagens pedagogiske innhold og i barnas utvikling og læring. 
Vi tar utg.pkt i barnas tidligere erfaring, ferdigheter og kunnskap. Vi bygger videre på dette og på den 
måten sikrer vi progresjon i barnas utvikling ved å stadig legge til nye elementer som gir de utfordringer, 
økt mestring og læring 
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Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 5 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 i alle 
fagtemaene i løpet av uka. 

 
Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for barnehagens 
arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI. Hjerteprogrammet 
er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker rammeplanens fagområde Etikk, 
religion og filosofi. Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for 
livsmestring og barna rustes for å tåle livet. 

 

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og 
inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 
språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en 
naturlig del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter 

 
Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, kultur og 
kreativitet. Kreativitet et viktig fagtema og inngår i store deler av vårt pedagogiske 
arbeid. 

 

 
Matte rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form. 
Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk på 
en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse 

 
 

Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi, samt nærmiljø og 
samfunn. Bevegelse, mat og helse er også del av fagtemaet Natur. Barna får 
erfaringer og opplevelser med ulike sider av fagtemaene. 

 
Bevegelse - Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og 

helse ligger i stammen i vårt pedagogiske tre, og inngår i alle fagtemaene i løpet av uka. 



21 

 

 

Barnehagens arbeid med fagområdene 
 

 
Fagtema 

 
1-2 år 

 
3-4 år 

 
Skolestarterne 

 

 
 
       Hjertrud 

Gjennom samtaler, lek og 

samspill i barnegruppen 

skal: 

Barnet skal få kjennskap til 

sin identitet «hvem er jeg» 

Barna skal ta kontakt med 

andre barn på en positiv 

måte og dele på leker og 

utstyr. 

Barna skal få lære å 

fungere sammen med 

andre barn i en gruppe. 

Bli kjent med engelske 

sanger. 

Gjennom samtaler, lek og 

samspill i barnegruppen 

skal: 

Barna skal lære å forstå 

følelsene, hvordan de selv 

og andre uttrykker dem. 

Gi barna gode muligheter 

til å utvikle vennskap. 

Barna skal få lære å 

fungere sammen med 

andre barn i en gruppe. 

Bli kjent med engelske 

sanger. 

Gjennom samtaler, lek og 

samspill i barnegruppen 

skal: 

Barna skal lære å forstå 

følelsene, hvordan de selv 

og andre uttrykker dem. 

Gi barna gode muligheter 

til å utvikle vennskap. 

Barna skal få lære å 

fungere sammen med 

andre barn i en gruppe. 

Bli kjent med engelske 

sanger. 

 

 
 
      Rime-Rolf 

Ved observasjoner, 

samspill og aktiviteter med 

barna skal de aktive 

voksne jobbe med: 

Å øve språklyder med rim, 

regler, imitasjon av 

dyrelyder, tekstformidling. 

Barna skal gjøre seg kjent 

med å bruke sansene 

gjennom ulike aktiviteter 

og hverdagslige 

situasjoner. 

Barna skal gjøre seg kjent 

med og være en aktiv 

deltaker dramatisering av 

eventyr. 

Ved observasjoner, 

samspill og aktiviteter med 

barna skal de aktive 

voksne jobbe med: 

Bli kjent med ulik 

barnelitteratur. 

Barna skal bli kjent med 

bokstavene og navnet sitt 

Barna skal utvikle evnen til 

å kommunisere i lek og 

samspill med andre barn. 

Bli kjent med ulike rim, 

regler og sanger med 

fokus på 

kroppsbevegelser, 

fingerleker, tåregler og 

sanger. 

 

 

Ved observasjoner, 

samspill og aktiviteter med 

barna skal de aktive 

voksne jobbe med: 

Barna skal bli kjent med 

ulike motsetninger og 

begreper innenfor ulike 

temaer. 

Bli kjent med ulike rim, 

regler og sanger knyttet til 

ulike temaer. 

Bli kjent med bokstavene 

og navnet sitt i skrevet og 

muntlig form. 

Kunne lytte til andre og 

vente på tur. 

Bli kjent med ulike 

fortellinger, eventyr og 

bøker. 

 

 
 
   Farge-Paletta 

Den voksne skal gjennom 

samtaler med barna 

skape undring for deres 

kunstneriske og kulturelle 

uttrykk gi inspirasjon til 

kreativitet: 

Barna skal bli kjent med 

ulike typer 

formingsmateriell. 

Legge til rette for 

sanselek og 

sansemotoriske aktiviteter 

Bli kjent med ulike rytmer 

og bevegelser. 

Få begynnende erfaringer 

med tekniske hjelpemidler 

Den voksne skal gjennom 

samtaler med barna 

skape undring for deres 

kunstneriske og kulturelle 

uttrykk gi inspirasjon til 

kreativitet: 

Øve på spontanitet, 

trygghet – tørre å stå frem 

i gruppen. 

Mestringsopplevelse. Gi 

slipp på virkeligheten og 

gå inn i ulike roller. 

Få erfaring med ulike 

typer formingsmateriell, 

verktøy og teknikker. 

Utforske rytme, klang og 

Den voksne skal gjennom 

samtaler med barna 

skape undring for deres 

kunstneriske og kulturelle 

uttrykk gi inspirasjon til 

kreativitet: 

Få erfaring med 

forskjellige 

formingsmateriell, 

teknikker og verktøy. 

Øve på spontanitet, 

trygghet – tørre å stå frem 

i gruppen. 

Bruke formingsmateriell 

som krever finmotorikk. 

Få erfaring med ulike 
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i naturlige situasjoner. tekst. 

Oppleve gleden ved å 

bruke egen kreativitet og 

fantasi. 

kulturelle uttrykk. 

Oppleve gleden ved å 

bruke egen kreativitet og 

fantasi. 

 

 
   Telle-Tariq 

Aktive voksne skal bidra 

til at barna opplever og 

undrer seg over 

matematiske 

sammenhenger samt 

utvikler forståelse for 

grunnleggende 

matematiske begreper: 

Gjennom lek skal barna 

bli kjent med runding, 

firkant, trekant. 

Barna skal øve på 

turtaking. 

Barna skal øve på å 

sortere leker. 

Barna skal gjøres 

oppmerksom på likheter 

og ulikheter. 

 

Aktive voksne skal bidra 

til at barna opplever og 

undrer seg over 

matematiske 

sammenhenger samt 

utvikler forståelse for 

grunnleggende 

matematiske begreper: 

Bli kjent med først sist, 

foran, bak, mellom 

Bli kjent med ukedager, 

måneder og de ulike 

årstidene. 

Barna skal oppleve glede 

over å utforske og leke 

med tall, både organisert 

og spontant i 

hverdagslige situasjoner. 

Barna skal få kjennskap 

til de grunnleggende 

geometriske former 

begrepene hel/ halv, skille 

likheter og ulikheter. 

Aktive voksne skal bidra 

til at barna opplever og 

undrer seg over 

matematiske 

sammenhenger samt 

utvikler forståelse for 

grunnleggende 

matematiske begreper: 

Barna skal få kjennskap 

til de grunnleggende 

geometriske former 

begrepene hel/ halv, skille 

likheter og ulikheter. 

Barna skal oppleve glede 

over å utforske og leke 

med tall, både organisert 

og spontant i 

hverdagslige situasjoner. 

Bli kjent med 

tidsbegreper, ukedager, 

måned og årstider. 

Bli kjent med tall og 

kunne gjenkjenne dem. 

Bli kjent med symboler. 

 

 
 
Ute-Mons 

Den aktive voksne skal 

legge til rette for 

mangfoldige 

naturopplevelser og bruke 

naturen dom arena for 

undring, lek, utforsking og 

læring. 

Barna skal lære om 

miljøvern og skape 

interesse og nysgjerrighet 

for det naturen har å by på. 

Få kjennskap til småkryp 

og livet i naturen. 

Barna skal få mulighet til å 

leke med naturmaterialer 

Oppleve glede ved å være 

ute i naturen i all slags 

vær. 

Få kjennskap til de ulike 

fuglene og gjenkjenne dem  

etter utseende og lyder. 

Bli kjent med nærområdet. 

 

 

Den aktive voksne skal 

legge til rette for 

mangfoldige 

naturopplevelser og bruke 

naturen dom arena for 

undring, lek, utforsking og 

læring. 

Barna skal lære om 

miljøvern og skape 

interesse og nysgjerrighet 

for det naturen har å by 

på. 

Gi barna kjennskap til de 

vanligste fugleartene i 

Norge. 

Bli kjent med nærområdet 

og hvilke dyrearter som 

lever der.  

Hva skjer med dyrene og 

naturen ved de ulike 

årstidene. 

 

Den aktive voksne skal 

legge til rette for 

mangfoldige 

naturopplevelser og bruke 

naturen dom arena for 

undring, lek, utforsking og 

læring. 

Barna skal lære om 

miljøvern og skape 

interesse og nysgjerrighet 

for det naturen har å by 

på. 

Glede seg over naturen og 

gjennom undring og 

eksperimentering. 

Bli kjent med nærområdet 

og hvilke dyr, innsekter og 

småkryp 

Forstå naturens 

fenomener og 

fargeendringer. 

Få kjennskap til hvordan 

vi tar vare på naturen. 
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Leke-Liv                       Beveg-Else 

Trygge, tilstedeværende 

og aktive voksne skal 

anerkjenne, støtte og 

utfordre barna variert lek 

med bevegelse, 

selvstendighet og variert 

kosthold. 

Barna skal få en positiv 

selvoppfatning gjennom 

fysiske aktiviteter og 

kroppslig mestring. 

Barna skal bli kjent med 

musikk, rytme, sang for å 

stimulere 

bevegelsesglede. 

Barna skal legge 

grunnlaget for gode vaner 

og oppforders til 

selvstendighet i 

hverdagsaktiviteter. 

Barna skal få gode 

opplevelser rundt måltid.  

Bli kjent med gode vaner 

for hygiene. 

 

Trygge, tilstedeværende 

og aktive voksne skal 

anerkjenne, støtte og 

utfordre barna variert lek 

med bevegelse, 

selvstendighet og variert 

kosthold. 

Barna skal få en positiv 

selvoppfatning gjennom 

fysiske aktiviteter og 

kroppslig mestring. 

Barna skal bli kjent med 

musikk, rytme, sang for å 

stimulere 

bevegelsesglede. 

Barna skal få gode 

opplevelser rundt måltid.  

Bli kjent med gode vaner 

for hygiene. 

Få gode opplevelse og 

erfaringer med friluft og 

uteliv. 

Barna skal legge 

grunnlaget for gode vaner 

og oppforders til 

selvstendighet i 

hverdagsaktiviteter. 

 

Trygge, tilstedeværende 

og aktive voksne skal 

anerkjenne, støtte og 

utfordre barna variert lek 

med bevegelse, 

selvstendighet og variert 

kosthold. 

Barna skal få en positiv 

selvoppfatning gjennom 

fysiske aktiviteter og 

kroppslig mestring. 

Barna skal bli kjent med 

musikk, rytme, sang for å 

stimulere 

bevegelsesglede. 

Barna skal få gode 

opplevelser rundt måltid.  

Bli kjent med gode vaner 

for hygiene. 

Få gode opplevelse og 

erfaringer med friluft og 

uteliv. 

Barna skal legge 

grunnlaget for gode vaner 

og oppforders til 

selvstendighet i 

hverdagsaktiviteter. 

 



 

 

Et godt måltid 
Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve stammen i 
vårt pedagogiske konsept og inngår derfor i alle våre fem fagtema. 

 
Læringsverkstedets barnehager skal være en arena hvor barn får oppleve matglede og matkultur. 
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 barnets danningsprosess og bidrar til utvikling av 
barnets sosiale kompetanse. 
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Et godt måltid 
 

I Læringsverkstedet Steinsvikkroken barnehagen har vi stort fokus på selve måltidsituasjonen. 
Stikkordene våre er ro og hygge. Den gode samtaler skal prege alle våre måltider. De ansatte har en 
sentral og aktiv rolle i et godt måltid.  

 
Vi har også et bevist forhold til hva vi serverer barna i barnehagen. Måltidene skal være sunne og bære 
preg av at barna får mulighet til å smake nye ting. I Steinsvikkroken har vi følgende lunsjservering: 
  
- 2 dager pr uke få vi varmmat levert fra barnehagematen.no  

- 1 dag lager vi havregrøt m/ frukt  

- 1 dag serverer vi vanlig smørelunsj  

- 1 dag serverer vi egg (kokt egg, eggerøre, stekt egg osv.)  
 

Barna får servert melk til min. ett måltid pr dag.  

 

På ettermiddagen samler vi også barna til et hyggelig måltid. Her serveres det knekkebrød 
(skiver til de aller minste) m/ enkelt pålegg og oppskåret frukt. Vi serveres vann til dette måltidet. 
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Tilrettelegging 
Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. 
Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, 
pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende 
og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets 
behov og utvikling. 

 
Graden av tilrettelegging varierer utfra utfordringer rundt barnet. Når vil tilbyr plass til barn med spesielle 
behov i Steinsvikkroken har vi også anledning til å søke Bergen Kommune om ekstra ressurser. Disse 
ressursene brukes enten direkte til det enkelte barnet eller til barnegruppen på avdelingen hvor barnet 
går.  
 
Barnehagen samarbeider med fagavdelingene barnehage og skole, helsestasjonen, PPS, PPT og 
barnevernstjenesten ved behov.
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