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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.

Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest
Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og opplysningsplikt i forhold til
informasjon vedrørende barna, foresatte og personalet. Videre må alle som jobber i
barnehagen legge fram politiattest ved tiltredelse. Attesten skal vise om vedkommende er
siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep.
Barnehagen har mange samarbeidspartnere: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT),
helsestasjon, skoler, Universitetet/Høyskole barnevern etc. Barnehagen har en lovpålagt
opplysningsplikt til barnevernet som gjelder forhold de blir kjent med der barns helse eller liv
står i fare. Foreldre/foresatte vil bli informert og involvert i saker som gjelder deres barn.
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Administrasjonen på Store Tune Gård:
Styrer:

Styrerassistent:

Cathrine Klavestad
92061123
storetunegaard@laringsverkstedet.no
Ekstra pedagog ressurs:
Elise Hennestad

Line Wahlberg
47664247
line.wahlberg@laringsverkstedet.no

Faste tilkallingsvikarer:
Per Martin N Tveter

Småbarnsavdelingene:
Grønn Smilehullet – 94880545

Grønn Armkroken – 90364610

storetuneklokkene@icloud.com

storetunehvit@icloud.com

8 barn født i 2016
10 barn født i 2017

9 barn født i 2017

Pedagogisk leder: Anders Minge
Pedagog: Annett Bakke
Assistent: Susann Renate Moen
Assistent: Monica Westborg
Assistent: Joylyn Haugen
Assistent: Sissel Martinsen

Fire av disse barna starter i barnehagen 1.
Desember 2017.
Pedagogisk leder: Pernille Bøe Abrahamsen
Fagarbeider: Marit Andreassen
Assistent: Susann Moen (begynner 1.
Desember 2017)

Gul – 95724614
storetunegul@icloud.com
8 barn født i 2016
6 barn født i 2017
1 barn født i 2018
Pedagogisk leder: Carina Aaserud Gjertsen
Pedagog: Albatrit Hetemi
Fagarbeider: Linda Hermansen
Assistent: Sissel Martinsen
Assistent: Nicolai Haugen
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Mellomavdelingene:
Blå – 48293657

Våningshuset – 95720296

storetunebla@icloud.no

storetunevaaning@icloud.com

8 barn født i 2014
8 barn født i 2015
5 barn født i 2016

4 barn født i 2014
9 barn født i 2015
7 barn født i 2016

Pedagogisk leder: Heidi Kjellmann
Simensen
Pedagogisk leder: Heidi Hansen
Fagarbeider: Ida Kjernsbæk
Fagarbeider: Tonje Handelsby

Pedagogisk leder: Anne-Marthe Johannessen
Pedagog: Karen Abrahamsen
Assistent: Sigrun Bislingen
Assistent: Gro Kristiansen
Assistent: Hilde Askerød Halvorsen

Kyllingene – 90046939
storetunekyllingene@icloud.com
20 barn født i 2015
Pedagogisk leder: Ida Linn Madsen
Pedagog: Didrik Bakke
Assistent: Linda Grønli
Assistent: Ina Angeland
Assistent: Hilde Askerød Halvorsen

Storbarnsavdelingene:
Rød – 48217768

Kalvene – 48121788

storetunegaardrod@icloud.com

storetunekalvene@icloud.com

21 barn født i 2013

9 barn født i 2013
11 barn født i 2014

Pedagogisk leder: Cathrine Nygaard
Pedagog: Line Wahlberg
Fagarbeider: Siv Moen
Assistent: Hege Gundersen

Pedagogisk leder: Anniken Pedersen
Pedagog: Lene Berg Dias
Fagarbeider: Annlaug Thorbjørnsen
Assistent: Agata Hermansen

Bryggerhuset – 99470227
storetunebrygg@icloud.com
14 barn født i 2013
7 barn født i 2014
Pedagogisk leder: Marius Tømmerholt
Pedagog 2: Ny ansettelse
Pedagog: Line Wahlberg
Fagarbeider: Monica Westborg
Assistent: Sølvi Guthu
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Velkommen til Læringsverkstedet Store Tune Gård
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.

Store Tune Gård barnehage ble etablert i 2002 og er en stor og flott barnehage med mangfoldige
muligheter for lek, læring og mestring.
Vi ligger flott til ved Tunevannet i Sarpsborg. Barnehagen har ni avdelinger, fordelt på flere bygg
og uteområder, med et stort tuntre i hjertet av uteområdet.
Vi har fotballplass, vannrom, snekkerbod, bålhytte, stor hage med epletrær, i tillegg til de seks
andre uteområdene, lekeplass på taket, gym rom og båthavn.
Vi har også vår egen barnehagebuss og flere ansatte med buss-sertifikat, så vi er ofte på
utflukter og i skogen, hvor vi har tilgang til en gapahuk som rommer hele avdelinger.
Barnehagen ble en del av Læringsverkstedet i desember 2015.

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. Flere av Læringsverkstedets barnehager er en del av ulike konsept
barnehager. Det finnes blant annet idrettsbarnehager og musikk barnehager. Her på Store Tune
Gård har vi utvidet Kristen formålsparagraf og vi samarbeider med andre barnehager som har
samme konseptet.
For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside:
https://laringsverkstedet.no
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Utvidet Kristen Formålsparagraf
Målet for Læringsverkstedet avd. Store Tune Gård er å være en del av den gode barndom
med forankring i kristne grunnverdier, og et inkluderende og utviklende fellesskap.

•
•
•
•
•
•

Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
Vi er et godt tilbud for hele familien
Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø
Vi engasjerer oss i nærmiljøet
Voksne er lekne og ambisiøse
Voksne er rause og tydelige

Solkollen super er navnet på verdiformidlingsarbeidet i barnehagen. I dette arbeidet inngår
både bibelhistorier, verdiformidling og Hjerteprogrammet. Barna blir kjent med sentrale
bibelfortellinger som knyttes opp mot deres hverdag.
På hjerte dagen vår har vi Supersamling hvor vi blir kjent med en bibelfortelling og knytter
den sammen med et aktuelt tema i hjerteprogrammet vårt, og har fokus på sosial
kompetanse. Den knyttes opp mot barnas hverdag og skal styrke barnas sosiale
kompetanse. I formidlingen bruker vi blant annet sang, historier, drama og andre konkreter.
Historiene knyttes opp til barnas hverdag der bibelkunnskap og holdningsskapende arbeid
står i fokus. Dette skjer hovedsakelig avdelingsvis, men en dag i måneden er vi på Tingvoll
sykehjem og bruker deler av månedens tema i supersamlingen i en samling vi har sammen
med de eldre som bor der.
Nærværende voksne er nøkkelen til god verdiformidling. Dette skjer aller mest gjennom våre
holdninger i hverdagen, og vårt barnesyn, men også gjennom strukturerte og planlagte
aktiviteter.
Vi har fokus på kristne høytider, og utvikler materiell til ulike samlingsstunder og aktiviteter.
Store Tune Gård er ikke knyttet til en kirke eller menighet, men vi er heldige og har godt
samarbeid med Tune kirke og Filadelfia kirken. I Tune kirke blir vi hvert år invitert til
julegudstjeneste og påskevandring, de siste årene har våre skolebarn også deltatt på en
Lucia konsert her. I Filadelfia kirken er vi med på Pinsefest som blir holdt hvert år hvor alle
barnehagene i Sarpsborg er invitert.

«Mennesker vil glemme hva du sa, mennesker vil glemme hva du gjorde, men
mennesker vil aldri glemme hva du fikk dem til å føle» (Maya Angelou)
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Barnehagens samfunnsmandat
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005,
§ 1 Formål).

Visjon
Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens
framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet:

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE»
I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre
utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i
trygghet og empati.

Verdier
Vi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi
klare mål og kraft til å nå dem.
Vi skal være «Raus og tydelig». Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og
retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre.

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for
barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og
anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som
skal gjenspeiles i barnehagen. I følge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag
formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid.
Disse er:
•
•
•
•
•

Demokrati
Mangfold og gjensidig respekt
Likestilling og likeverd
Bærekraftig utvikling
Livsmestring og helse

Barnehagen 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. Vi jobber i smågrupper som sikrere at alle barna
blir sett av både den voksne og av de andre barna. I smågruppene er det enklere å selv ytre
behov, bli hørt og delta. Barna skal få oppleve å medvirke til barnehagens innhold, ved å bli
tatt med i både evalueringer av aktiviteter, turer o.l som har skjedd, i tillegg til å bli hørt i
forhold til ønsker. Dette skal skje uavhengig av språklige ferdigheter. Vi er voksne som er
aktivt tilstede, er lydhøre og som bryr oss om hvert enkelt barn. Så er det slik at i en
demokratisk verden er det ikke alltid det kan bli som man hadde ønsket eller tenkt seg. Vi
lærer barna demokratiske verdier i samlinger og i hverdagssituasjoner.
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▪

Mangfold og gjensidig respekt

Barn skal oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Vi skal bidra til at
alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, ved å møte hverandre med en åpen
holdning. Barnehagen skal fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og
forskjeller. Det blir naturlig å løfte frem de ulike kulturene, språkene og tradisjonene som
finnes på avdelingen. Spesielt på storbarnsavdelingene er det viktig at barna introduseres for
en «større verden». I tillegg skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av
fellesskapet.

▪

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. Hjerteprogrammet er en viktig del av dette
(se side 16)

▪

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.
Vi vektlegger spesielt ansvaret vi har for verden vi bor i og som Gud har skapet til oss.
Barna skal lære at dagens handlinger får konsekvenser for fremtiden. Vi lærer barna hvordan
de kan hjelpe til med å passe på både dyr og naturen. Ute-Mons er med oss som miljøagent.

▪

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.
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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

Omsorg
I våre barnehager skal barn oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. De skal
møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser nærhet og innlevelse. Omsorg har en egenverdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele barnehagedagen på
Store Tune Gård. Å være en barnehage med høy kvalitet, betyr at vi har stort fokus på omsorg.
Barnehagens helsefremmende funksjon er ikke et resultat av spesifikke pedagogiske opplegg,
men at barn tilbringer tid med voksne som gir kjærlighet og tar ansvar for å inngå personlige og
meningsfylte relasjoner med hvert enkelt barn. Vi sikrere at dette blir gjort ved å benytte «kontakt
barometer» jevnlig. Her går hver enkelt voksen igjennom sitt forhold til hvert enkelt barn på
avdelingen. Målingene skal avdekke om hvert barn opplever den nære relasjonen til minimum en
voksen på avdelingen. I praksis betyr det å bli ønsket, likt og lekt med. Motta varme smil, gode
klemmer og dele glede med nære voksne. Med de eldste barna på mellomavdelingen og barna
på storbarnsavdelingene, gjennomfører vi årlige barnesamtaler, der barnets forhold til de voksne i
barnehagen flettes inn i «naturlige» spørsmålsformuleringer.

Lek
Barn leker for lekens egen del. I lek uttrykker barn seg, og får nye erfaringer sammen med andre.
Gjennom leken utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Leken skal være den
dominerende pedagogiske aktiviteten i barnehagen. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte
aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt.
På Store Tune Gård tar vi lek på alvor og kunnskap om den voksnes betydning i leken er i fokus.
Vi har hatt besøk av både Kari Pape, Nuria Moe og Terje Melaas på personalmøter, for å heve
kvaliteten og fokuset ytterligere. Vi er både deltagende og observerende voksne i lek og vi bruker
tid på avdelingsmøter til å vurdere lekeklimaet i den enkelte barnegruppen. Hvilke typer leke
lekes? Fungerer voksne som lekeutviklere? Er all lek god lek? Hvilke roller har bana i lek? Hvem
leder? Er det gode lekeledere? Noen som ikke finner plassen sin? Dette med mer, blir nøye
vurdert og det blir satt inn rett tiltak.

Læring
Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, både egeninitiert og planlagte voksenstyrte
aktiviteter. I våre barnehager legger vi vekt på at barna skal få brukt hele seg og oppleve gleden
ved mestring. Barn er forskjellige og lærer på ulike måter. Vi legger til rette for allsidig læring hvor
barna får bruke hele seg med kropp og sanseapparat. Vårt motto er «La ikke barna være
passive mottakere, men aktive deltakere».
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Vi ønsker å være en lærende barnehage og ser på begrepet læring som positivt. Barn lærer i
hele sin våkne tid, uansett. Gjennom vårt pedagogiske konsept sikrere vi at Rammeplanen blir
ivaretatt og våre progresjonsplaner sikrere at læring og utvikling blir alderstilpasset.
(Se våre progresjonsplaner i eget vedlegg)

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 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.

Vi har organisert avdelingene i tre små, tre mellom og tre storbarnsavdelinger. Vi sikrer
progresjon gjennom våre tilpassede lekemiljøer og aldersadekvate aktiviteter og samlinger
som bygger på forskningsbasert pedagogikk, tilpasset alderstrinna. Progresjonsplaner er et
viktig verktøy i dette arbeidet.

Læringsverkstedets pedagogiske konsept
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har
utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og
Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om
barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.
Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for
Læringsverkstedets pedagogikk.
Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid
Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og
utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang
læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for
medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å
utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av
anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.
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Lekende læring, samspill og mestring
Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli
den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ,
fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke
opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns
ulike perspektiver og opplevelsesverdener.
I Læringsverkstedet er lek selve grunnstammen i alle aktiviteter. Voksne må tilrettelegge for
både barns frie lek og voksenstyrte lek og aktivitet. Når barn deltar i god lek, så opplever de
å være en del av felleskapet, de lærer å lytte til andre, ta initiativ, lede og bli ledet. De bruker
sansene, viser omsorg, bygger selvfølelse og får vært kreative. De opplever også motgang
og små tap, men mest av alt samhold. De får være nysgjerrige, øve på kommunikasjon, gi av
seg selv, lære om egen identitet og egne grenser, øve på tålmodighet, ta ansvar, turtaking,
øve på konsentrasjon, bli utfordret, oppleve empati, bearbeide erfaringer og opplevelser,
samarbeide, lære om regler og normer- oppleve latter og glede.
Leken har egenverdi og barns relasjonskompetanse utvikles. Det er voksnes ansvar å utvikle
et trygt og inkluderende leke- og læringsmiljø i barnehagen, som grunnlag for at barn utfolder
seg i lek.
Vi er voksne som har god kunnskap om lekens betydning og vi vet hvor viktig vår rolle som
voksen er, for at alle barn skal få oppleve glede og samholdet leken gir.
Vi legger til rette for et allsidig og godt leke- og læringsmiljø blant annet gjennom
aldersinndelte avdelinger. Barnet opplever progresjon i form av leker, lekemiljø/lekesoner og
aktiviteter som tilrettelegges. Det er stor forskjell på leker og pedagogisk tilrettelagte
aktiviteter på liten- mellom- og storbarnsavdelingene våre. Vi har en bevisst organisering for
å sikre barns utvikling og progresjon. Vi har seks flotte uteområder i barnehagen og de tilbyr
alle ulike form for lek og de sørger også for at progresjonen og allsidighet ivaretas. I tillegg
har vi egen barnehagebuss, som bidrar til at de eldste barna i barnehagen får mulighet til å
dra på opplevelsesturer og får utfoldet seg i lek i nye og spennende omgivelser, noe som
virker inspirerende inn på leken.
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Læringsverkstedets satsningsområde
Relasjonskompetanse - Lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør.
Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi
tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det
bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert.
Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på
relasjonene og samhandling ansatte og barn mellom barn er særlig viktig for kvalitet i
barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig
for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling
og læring.
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Barnehagens satsingsområde 2018- 2019
Relasjonskompetanse
Barnehagens satsningsområde er relasjonskompetanse. Kvaliteten på voksnes
relasjonskompetanse er avgjørende for barns psykiske helse og dermed avgjørende for
barns trivsel og utvikling. Hele personalet har derfor deltatt på kurs om relasjonskompetanse
og vi har mange tiltak som vi aktivt jobber med i hverdagen. Vi er voksne som er gode
relasjonsmodeller og vi har stort fokus på at barna skal oppleve å bli sett og hørt. De skal
merke at voksne er nærværende, har tid for dem og skaper en trygg barnehagehverdag.
Omsorg skal prege alle hverdagssituasjoner og er en forutsetning for barnas trivsel, vekst og
utvikling.
Å bli møtt av nærværende og omsorgsfulle voksene danner grunnlaget for at gode relasjoner
kan utvikles, både mellom barn-barn, barn- voksen og voksen-voksen.
Barn rustes for livet og opplever livsmestring.

Språkutvikling- en forutsetning for utvikling og progresjon
Språkutvikling er en forutsetning for å lære. Språk er verktøyet vi tar i bruk for å lære, for å
delta i lek og for å samarbeid. Barnets språkegenskaper er det som utgjør den største
forskjellen på hvordan barnet vil mestre senere skolegang, og ved å lykkes i å gi barna et
godt språk, gir vi dem den beste «beskyttelsen» vi kan før skolestart.
Språkkompetanse og barnets evne til selvregulering er knyttet sammen og evnene til
selvregulering har stor betydning for hvordan barnet mestrer å delta i felleskapet. I tråd med
relasjonskompetanse, har vi derfor fokus på språkutvikling.
Vi er voksne som er bevisste språkmodeller i hverdagen, vi «bader» barn i ord og begreper.
Vi er bevisste på å være nærværende voksne, vi skal være språkmodeller for alle barn og vi
har fokus på benevning, begrepstrening og utvikling i hvilke ord og uttrykk vi bruker overfor
de ulike alderstrinnene.

Barnehagen som en del av Sarpsborg kommunes språk og
realfagsatsning.
Sarpsborg kommunen har som mål å være en oppvekstkommune hvor barn og unge lykkes.
Det er behov for et samarbeid mellom etatene for å oppnå målet om at «Sarpsborg elevene
går ut av grunnskolene med et godt grunnlag i realfag og motivasjon for videre utdanning og
deltagelse i arbeids- og samfunnsliv».
I Læringsverkstedet barnehage Store Tune Gård jobber vi hver eneste dag for at hvert enkelt
barn skal få muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv, det innebærer også å
tilrettelegge for barns naturlige lære- og utforsker trang.
Vi jobber med alle fagdagene gjennom uken, men har alltid på oss «språk og matte hatten»
ved å ha fokus på begrepslæring, innen språk og matematikk.
Vi ønsker at barna skal få et positivt forhold til tall og matematiske begreper. Gjennom lek,
eksperimenter og aktiviteter knyttet opp til matematikk, er målet at barna skal oppleve realfag
som spennende og gøy! Alt for mange elever i skolen, møter dessverre realfag med høye
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skuldre og tanker om at faget er «vanskelig».

Vi ønsker å være en bevisst aktør i satsningen Sarpsborg kommune legger ned, og i
personalgruppen vil vi:
♥ Delta på nettverksmøter med våre språk og matte-veiledere, der fokuset vil være
realfaglig språkstimulering.
♥ Aktivt ta i bruk realfaglige ressurser i Læremiddelbasen.
♥ Aktivt ta i bruk Mattepakken utarbeidet av Læringsverkstedet.

I barnegruppen vil vi:
♥ La våre verdier, lekende læring, samspill og mestring danne rammen rundt
aktivitetene i språk og mattelek.
♥ Fange opp hvordan barna selv benytter matematikk i ulike sammenhenger, og bygge
vider på dette.
♥ Sammen med barna utforske, undre oss og leke med matematiske begreper i ulike
gjøremål.
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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
og §3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1

▪

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
og §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.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING
Læringsverkstedet har utarbeidet en sentral handlingsplan mot mobbing som hele personalet
har satt seg godt inn i. Vi vet hvordan vi skal forebygge og forhindre mobbing i
barnegruppene. Skulle mobbing allikevel forekomme har vi gode planer for hvordan dette
skal håndteres. Vi vil involverer foreldrene i dette arbeidet og vi informerer om
handlingsplanen og forventinger på høstens foreldremøter.
Mobbing av barn i barnehage er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker
barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet.
(Lund 2015).
Barn leker fordi det er morsomt, men de leker også fordi de ønsker å være en deltagende
part av fellesskapet. De ønsker å høre til. (Hansen 2011). Den uformelle sosiale orden i
barnegruppene, kan skape stor usikkerhet blant barna. Får jeg være med eller ikke? Når
angsten for å ikke få være med aktiveres hos et barn, kan det skape uro og utrygghet både i
barnet og i gruppen. Om et barn kjenner på angsten for å selv bli utestengt, kan de bevisst
utestenge andre barn- for selv å sikre plass i gruppen.
Behovet for å høre til et fellesskap og angsten for å miste tilhørigheten, utgjør to sentrale
aspekter og forklarer hvordan mobbing blant små barn kan oppstå.

16

DET ER ALLTID DEN VOKSNES ANSVAR OG I VÅR BARNEHAGE ER VI;
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Tydelige voksene med et varmt hjerte og et klart hode.
Voksene som vet at fokus på lek, språk og relasjoner er det viktigste vi kan arbeide med,
for å forebygge mobbing.
Voksene som støtter barn i å sette grenser, respektere andres grenser og finne løsninger
i konfliktsituasjoner.
Voksene som er tilstedeværende i daglige aktiviteter og i lek.
Voksene som støtter, inspirerer og oppmuntrer barn i deres lek.
Voksene som lager gode fysiske lekemiljøer som inspirerer til ulik type lek.
Bidrar til felles erfaringer som grunnlag for lek.
Deltagende voksne i leken og hjelper til med utvikling av leketemaer.
Voksen som tar initiativ til lek som bidrar til at alle kommer inn i leken.
Voksne som er aktive og anerkjennende, leken og ambisiøs.

Vår jobb er å hjelpe barna til å etablerer vennskapsrelasjoner og bevare gryende eller
etablerte vennskap. Vennskap forebygger mobbing og gjør det mulig for barna å oppleve
livsmestring gjennom lek.

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.
Barnehagene i Læringsverkstedet har både foreldreråd og samarbeidsutvalg, slik
barnehageloven stiller krav om.

Foreldreråd
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt
barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er
likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter
enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges
foreldrerådet og barnehagens samarbeidsutvalg.
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Foreldre- medvirkning i barnehagens innhold og planer
Foreldrene er den viktigste samarbeidspartneren vi har her i barnehagen. Alle arenaene hvor
vi møter hverandre er viktige. Den daglige dialogen setter vi svært høyt og vi jobber for en
god organisering slik at vi kan ha tid til gode samtaler hver dag. Vi har fokus på å gi gode
tilbakemeldinger på hvordan barnet har det fra dag til dag og litt om hva vi har gjort og jobbet
med. Vi setter opp to foreldresamtaler i året, en på høsten som er obligatorisk og en på
våren som er frivillig. Utover dette kan foreldrene bare gi en beskjed om de ønsker flere og vi
som barnehage gir beskjed om vi ønsker en samtale utenom disse.
Vi arrangerer noen arrangementer i løpet av året hvor foreldrene og øvrig nær familie er
invitert. Vi har FORUT som er et veldedighets arrangement, lystenning, påskefrokost,16. mai
feiring og sommeravslutning hvor hele familien er hjertelig velkomne. Det blir arrangert
foreldremøte på hver avdeling hver høst. På dette foreldremøte velger foreldrene en foreldre
representant som skal være med i barnehagens FAU. I FAU velges det to representanter
som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg. I tillegg til dette arrangeres det også en
dugnad for foreldrene her i barnehagen. Denne dugnaden er frivillig, men vi er så glad for at
oppmøte allikevel er så stort fra år til år.
Dato

Hva

Uke 38

Foreldremøter

Uke 43

FORUT kafé

30. 11. 2018

Lystenning

Uke 15

Påskefrokost

16.05.2019

16. mai feiring

Uke 23/24

Sommeravslutning
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Overganger
En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. I Læringsverkstedet er vi opptatt
av at barn og foreldre skal føle seg trygge, og alltid bli møtt av kompetente, varme
medarbeidere.

Fra hjem til barnehage
Den dagen et barn starter i barnehagen er en stor dag for barnet som skal inn i en ny
hverdag. Barnet skal bli kjent med mange nye barn og flere voksne. Denne dagen er også en
stor dag for foreldrene, de skal nå gi fra seg det kjæreste de har til de som jobber i vår
barnehage. Vårt hovedfokus for de nye barna i barnehagen vår og foreldrene er å gi de en
trygg og god start.
Som et utgangspunkt har vi satt av tre dager til tilvenning, hvor foreldrene må være
tilstede/tilgjengelig, men ønsker å vurdere barnets behov med foreldrene når de kommer den
første dagen eller underveis i tilvenningen. En god start i barnehagen, krever at barnet blir
møtt på sine individuelle behov og tilvenningen er ikke over før barnet er trygt. Vi erfarer at
det kreves trygghet også fra foreldrenes side for at barnet skal oppleve barnehagen som et
trygt sted å være. Barnet speiler seg i sine foreldre, så vår oppgave er også å ha en tydelig
og åpne dialog med foreldrene, slik at de kjenner seg trygge på at barnet deres blir sett, hørt
og ivareta.
Den første dagen barnet kommer i barnehagen blir det møtt av en voksen som skal være det
barnets primærkontakt den første tiden. Denne dagen skal foreldrene være i barnehagen
sammen med barnet et par timer. Primærkontakten skal da ha fokus på å bli kjent med
barnet og foreldrene. På dag to ønsker vi at barnet skal være i barnehagen et par timer.
Denne dagen ser vi an hvordan det går med barnet, vi prøver at foreldrene går bort en liten
periode hvis det går bra for barnet. Foreldrene skal da være på barnehagens område slik at
de kommer fort om det er behov. Har de to første dagene gått bra ønsker vi at barnet skal
være i barnehagen ca. fire timer alene den tredje dagen. Vi ønsker at de skal ha et måltid i
barnehagen og sove en lur før foreldrene kommer og henter de igjen.

Fra småbarn- til storbarnsavdeling
Her i barnehagen har vi delt barnegruppene inn i tre. Vi har småbarnsavdeling,
mellomavdeling og storbarnsavdeling. Vi starter tilvenning til ny avdeling i starten av April
samme året som de skal bytte. En dag i uken går de barna som skal bytte avdeling i August
over til den nye avdelingen sin med en trygg voksen. De fra liten avdeling går over på
mellom og de på mellom går over til storbarnsavdelingen. I alle overganger og
tilvenningsperioder her i barnehagen har vi trygghet for barna i hovedfokus. Når barna er på
ny avdeling har de en trygg voksen med seg. De voksne som jobber på den nye avdelingen
har fokus på å bli kjent med barna. Den siste uka før nytt barnehageår starter skal barna
over på den nye avdelingen. Denne uka er det en trygg voksen med dem over på den nye
avdelingen så lenge det er behov for det.
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Fra barnehage til skole
Vi samarbeider med foreldre og skole for å sikre at barna er forberedt på skolestart.
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.
På Store Tune Gård kalles skolestarterene Maxibarn Å være Maxibarn er noe barna
begynner å glede seg til i lang tid før de endelig blir det ☺
En dag i uken samles de eldste barna i barnehagen til «Maxiklubb». I klubben er vi opptatt av
mestringsglede og vi jobber for at alle barna skal møte skolehverdagen med trygghet, glede
og forventning. Motivasjon er et viktig stikkord. Vi vet hvor viktig det er å bygge opp en positiv
holdning til å lære. Maxiklubben skal være et sted hvor mang lykkes, samtidig som
forventninger til skolestart bygges opp.
Faglige samlinger, aktiviteter og turer er preget av progresjon, gjennom hele barnehageløpet.
Det siste året i barnehagen er preget av aktiviteter som skal gi barna erfaringer, kunnskap og
ferdigheter, som skal gi de et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.
( Jf RAM 017)
I samarbeid med foreldre og skole legger vi til rette for at barna skal få en trygg og god
overgang til skole og evt SFO. Vi har foreldremøte på høsten hvor vi informerer om
kommunenes årshjul for overgang barnehage og skole. I samarbeid med foreldrene
overfører vi opplysninger om hvert enkelt barn, til den aktuelle skolen, for å sikre at barnet
blir ivaretatt på best mulig måte i overgangen. Vi besøker skolene i forkant, slik at barna får
oppleve skoledagen med en trygg voksen fra barnehagen. Vi får besøk av en av skolene i
maxiklubben, hvor barna får mulighet til å stille spørsmål og skolen forteller fra
skolehverdagen. I Sarpsborg kommunen er det nå startet opp et prosjekt mellom rektor og
styrer der målet er t enda tettere samarbeid for å sikre en god overgang. Dette prosjektet ser
vi svært positivt på.
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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.

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.
«Barnehagen skal være bevisste på barns ulike uttrykksformer og tilrettelegge for
medvirkning på måter som er tilpasset barns alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og
behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale,
har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og
følge opp alle barns ulike uttrykk og behov». (Ram 2018)
Barnehagen har et ekstra fokus på barns medvirkning og ønsker at dette skal komme til syne
gjennom at barns ønsker og behov blir synlig ivaretatt og fulgt opp. Barna skal oppleve at
deres ulike uttrykk får konsekvenser for personalets planlegging av pedagogikk og
prosjekter, samt dokumentasjon og vurdering. Regelmessige barnesamtaler og
observasjoner skal sikre at barna får påvirke hverdagen sin, på en slik måte at de opplever
sin stemme som verdifull.

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.
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Prosjektarbeid – Gjennom prosjektarbeid utdyper vi oss gjennom alle fagområdene i et
hoved tema. Et av hovedtemaene vi jobber med i løpet av året er skapelsen. Da vi er en
barnehage med utvidet kristen formålsparagraf formidler vi at Gud skapte verden og at Gud
elsker oss og har gitt jorda til oss i en gave som vi må ta var på og forvalte på en god måte.
Gjennom dette prosjektet har vi forskjellige vinklinger utifra hvilken fagdag vi har. På natur
dagen ser vi f.eks på alt han har skapt og hvordan vi skal ta vare på det. På matte dagen kan
vi telle hvor mange gårdsdyr han skapte og hva vi kan få av dem. I løpet av fagdagene våra
har vi vært gjennom mange ulike sider ved skapelsen med fokus på de begrepene som hører
fagdagen til. Gjennom dette prosjektet sikrer vi progresjon ved å ha noe ulikt fokus fra liten,
mellom og til stor avdeling, samtidig som vi sikrer repetisjon slik at barna møter noe dem
kjenner fra før.
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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 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. Hjerteprogrammet er for oss
formålsparagrafen i praksis. Det dekker rammeplanens fagområde Etikk, religion
og filosofi, samt elementer i fagområdene Nærmiljø og samfunn, Kropp,
bevegelse, mat og helse. 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.
Mattelek rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form.
Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk
på en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse. Fokuset på
mattelek er størst for skolestarterne.
Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst,
kultur og kreativitet. Dette er et viktig fagtema og inngår i store deler av vårt
pedagogiske arbeid.
Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi, Nærmiljø og
samfunn og Kropp, bevegelse, mat og helse. Barna får erfaringer og opplevelser
med ulike sider av fagtemaet.

23

Barnehagens arbeid med fagområdene

Fagtemaer

Språk

1-2 år

3-4 år

Skolestarterne

Bukkene Bruse –
bli kjent med
evntyret, lese,
bruke konkreter,
dramatiserer/leker
og synge sangen

Memory med ord
som rimer

Engelske sanger

Begrepstrening
eks: Kroppen vår

Logobingo

Magisk pose –
trekke konkreter
opp av en pose
og lære begrepet
på tingen

Bli kjent med de
ulike
uteområdene i
barnehagen – gå
en litt lengre
strekning i samlet
gruppe
Natur

Lydbingo

Gå i noe ulendt
terreng

Hvem skal ut – bruker
begrepskort/konkreter de
fleste i samme tema – noen
som ikke hører hjemme.

Lære om å verne
om naturen –
plukke søppel.

Finne bokstaven sin i
naturen – bruke kamera og
ta bilde.

Natursti – sette opp
poster med
aktiviteter og
undringsoppgaver

Bygge hytte/gapahuk med
det vi finner i skogen

Bevege seg i ulendt
terreng

Naturbingo – Finne de
tingene vi har bilde av på
bingoesken

Bli kjent med
årstidene, den
kalde snøen, det
våte regnet og
plukke blomstene
som kommer på
våren

Hjerte

Rosestolen –
barnet som sitter i
rosestolen får en
klem av de andre
barna
Huset mitt –
barna har et eget
«hus» med bilder
av sin familie. Ser

Lek med fallskjerm
– holde en
gjenstand inni
fallskjermen –
samarbeid (alle i
gruppa er viktig for
å gjennomføre
oppgaven)

Dagens hjertebarn – Får
med seg Teddy hjem i
helgen – skriver i boken til
Teddy som blir lest høyt i
gruppa på mandag
Rosestolen(stol i sentrum av
gruppa) – barna sier pene
ting om det barnet som sitter
i Rosestolen – skrives på et
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og snakker om
det sammen med
gruppa

Telle med tallene
1-5 – bruker
konkreter
Plassering –
foran – bak, overunder
Matte

Former – trekant,
runding og firkant

Verdens fineste
skatt – man har en
skattekiste med et
speil oppe i. et og
et barn skal få se
på verdens fineste
skatt – i speilbilde
ser de seg selv

lite hjerte som barnet får med
seg hjem

Tung – Lett – Lek
med konkreter,
fjær, sten, bomull,
skjerf – veier og
sammenligner

Sortering – «Rydde opp i
rotet til Anna» - ting er strødd
utover – barna sorterer etter
kategorier

Måler høyden til
barna og henger
opp en tråd på
veggen – alle barna
ved siden av
hverandre.

Teikne en teikning med ting
som gjør en glad
Herme lek – den som skal
hermes etter øver på å være
i fokus

Telling + legge til og trekke
frå
Være med å måle opp og
veie under matlaging

Kims lek med
former

Bruk av
instrumenter
mens vi synger

Kreativitet

Vi bruker
sansene og blir
kjent med ulike
materialer og
konsistenser på
f.eks. maling,
modell leire, tre
og sten.

Bruk av ulike
materialer i
utforming av ulike
bilder – materialer
og farger som
gjenspeiler
årstidens utseende
Fromidling av
historier/eventyr
ved bruk av ulike
metoder – drama,
tegning, konkreter,
musikk osv.
Farge blanding –
hvilken farge
skapes ved å
blande f.eks rød og
gul?

Lage film – barna regisserer,
filmer og redigerer
Drama – Barna dramatiserer
mens en voksen forteller.
Bruke ulike
materialer/konstruksjonsleker
og bygge bygninger
Lage hjemme laget «play
doh» og slim
Forme figurer med ulike
materialer, trolldeig, sand,
leire, deig
Danseleken – når musikken
stopper «fryser» man
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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.
Rammeplanen sier at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og
bidra til å utjevne sosiale ferdigheter. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et
grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. I vår barnehage har vi hatt fokus på
sunt kosthold i flere år nå.
Små barn har mye fart gjennom dagen. De tester og utfordrer egen fysikk, og kroppene
deres er i rask vekst. Samtidig har de hele sanseapparatet åpent og de skal motta og dele
kunnskap. Vi er bevisste på at både hode og kropp trenger næringsrik mat gjennom
barnehagedagen og er opptatt av rene produkter og hjemmelaget mat. Vi er en
sukkerbevisst barnehage.
Vi ønsker at barna skal få et bevisst forhold til hvilken type mat som er bra for egen kropp.
Mat trenger ikke å være full av sukker, salt eller fargestoffer for at vi skal «kose oss».
Kosen ligger i et hyggelig fellesskap og gode samtaler. På samme måte som vi voksne
samler venner rundt våre bord for matopplevelser og sosialt samvær, ønsker vi at måltidene i
barnehagen skal være en arena for gode opplevelser.
Vi fletter inn fagdagene i forberedelsene og Læringsvennene er med som symboler for
barna.
Barna får begrepstrening og økt ordforråd gjennom samtaler i forbindelse med planlegging,
innkjøp av råvarer og selve matlaging.
De får økt matematikkforståelse gjennom at de deltar i veiing, måling og telling av mat, utstyr
og servise.
Fagområdet natur er også en viktig del av forberedelsene. Vi prater om temaer som «Fra
jord til bord» og «Fra frø til brød» «Hvor kommer melka, kjøttpålegget og ostene egentlig
fra?».
Å delta i matlaging er også en flott måte og trene finmotorikk på. Barna hakker, river og lærer
seg å håndtere kniv.
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Ida Linn Madsen er matansvarlig på gården og deltar jevnlig på kurs i regi av
Læringsverksted. Fra disse kursene henter hun blant annet inspirasjon til våre menyer.
Sammen med matansvarlig for hver avdeling planlegger hun innkjøp og evaluerer «et godt
måltid» underveis. Vi er stadig i utvikling og har langsiktige mål for arbeidet ☺

Maten vi serverer
Frokost:
Kan bestå av ulike typer frokostgrøt, eller grovt brød, pålegg og agurk.

Lunsj:
Her varier vi på å servere grovt brød med rene påleggsprodukter og ferske grønsaker, eller
en varm lunsj. Vi serverer ikke middag til lunsj, det er det verdt å merke seg i forhold til
forventninger. Varm lunsj kan være ulike supper, pastarett, kyllingsalat, hjemmelaget pizza,
fiskekakeburger osv. Retten trenger ikke å være varm for at den skal være variert og sunn.
Vi serverer minimum to varme lunsjer i uken.

Ettermiddagsmåltid:
Barna har med en frukt hver seg hver dag og vi lager fruktfat av dette.
Vi serverer også grovt knekkebrød, hovedsakelig med ost eller leverpostei.

Bursdager:
Barna velger mellom sunn smoothie eller grove vafler. Dette er veldig populært! Det er vi som
står for bursdagsfeiringen, Dere foreldre har ikke med kake, is eller lignende.
Selv om det er stor stas med smoothie og vafler er det aller viktigste at bursdagsbarnet føler seg
ekstra spesiell og verdifull på sin spesielle dag- å ha fullt fokus og sin egen dag er minnet vi
ønsker å skape
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Bakgrunnsdokumenter
Lov og forskrifter
•
•

Lov om barnehager (barnehageloven) (2005)
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Læringsverkstedets dokumenter
•
•
•
•

Verdiplattform
Veilederen «Vår pedagogikk»
Handlingsplan mot mobbing i barnehagen
Virksomhetsplan

Veileder fra Kunnskapsdepartementet
•

Fra eldst til yngst, overgang barnehage-skolen (2008)

Veiledere fra Utdanningsdirektoratet
•
•
•

Håndtering av kriser og sorg i barnehagen (2014)
Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat (2013)
Barns trivsel – voksnes ansvar, veileder om forebyggende arbeid mot mobbing i
barnehagen (2012)

Lenker til aktuelle hjemmesider
•
•
•
•

Læringsverkstedet
Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage
Utdanningsdirektoratet/Barnehage
PBL - Private barnehagers landsforbund
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