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Barnehagens samfunnsmandat
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005,
§ 1 Formål). Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å
ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

Formål med barnehagens årsplan
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.
Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.
Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal
dokumentere barnehagens valg og begrunnelser.
Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan
for den pedagogiske virksomheten.

Årsplanens funksjon
Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og
arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.
Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere
funksjoner:
-

Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet
Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen
Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen
Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten

Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og
tilsyn med barnehagen.
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Velkommen til Læringsverkstedet STRUTSEN
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.

PERSONALGRUPPA 2017/2018

Styrer : Rune Halvorsen 100%
Fagutvikler: Hege Mjøs 50%

Andungene:
Camilla Sivertsen Pedagogisk leder 100%
Marny Holm konstituert Pedagogisk leder 100%
May Sissel Sørensen Pedagogisk medarbeider 100%
Linn Navelsaker pedagogisk medarbeider 100%
Michelle Eikesdal Lærling 100%
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Kyllingene:
Tonje Solheim Pedagogisk leder 80%
Luan Nguyen Pedagogisk leder 100%
Ewa Ochnik Pedagog 100%
Marianne Rege Pedagogisk medarbeider 100%
Kirsten Leknes Pedagogisk medarbeider 80%
Synne Sigurdsen Barne og ungdomsarbeider 40 %

Fuglekassen:
Kathrine Adamsen Pedagogisk leder 80%
Ingeborg Elisabeth Thodal Pedagogisk leder 100%
Marina Gagnidze Pedagog 80%
Bodhild Lea Pedagogisk medarbeider 100%
Tien Lee Pedagogisk medarbeider 80%
Maybrit Granrud Pedagogisk medarbeider 40%
Kjartan Carlsen Pedagogisk medarbeider 100%

Reiret:
Agniezska Bedkowska Pedagogisk leder 100%
Maiken Lea Vatne Pedagogisk leder 60%
Kordian Pedagogisk medarbeider 100%
Bjørn Tjelta Pedagogisk medarbeider 100%
Marlene Jonassen Barne og ungdomsarbeider 100%

Egget:
Hege Mjøs Pedagogisk leder 50%
Svein Ove Knutsen Pedagogisk leder 100%
Ørjan Pedersen Barne og ungdomsarbeider 100%
Mona Landa Barne- og ungdomsarbeider 100%
Anna Kowal Pedagogisk medarbeider 60 %
Hanne Åreskjold Bakke Pedagogisk medarbeider 60%
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Synne Sigurdsen Barne og ungdomsarbeider 40%
Klekkeriet:
Hege Egeland Pedagogisk leder 100%
Jenaette Nermoen konstituert Pedagogisk leder 100%
Lene Aarsvoll Pedagogisk medarbeider 100%
Sissel Birkeland Barne og ungdomsarbeider 100%
MIja Grnic Barne og ungdomsarbeider 100%

Rugekassen:
Kine Årsandøy Pedagogisk Leder 100%
Monica Barsnes konstituert Pedagogisk leder 80%
Francis Mallindi Pedagogisk medarbeider 100%
Ronny Berland Pedagogisk Medarbeider 100%
Nancy Hamlot Pedagogisk Medarbeider 100%
Petra Aracic Pedagogisk Medarbeider 20%

For kontakt med barnehagen har man flere måter å gjøre det på:
Telefon og mail til styrer er hhv. 95887749 og Strutsen@laringsverkstedet.no
Vi har egen facebookside så bare søk oss opp der 😊
Andungene har telefon:

95898846

Kyllingene har telefon:

95898845

Fuglekassen har telefon:

95898847

Reiret har telefon:

95898848

Rugekassen har telefon:

95898850

Klekkeriet har telefon:

95898849

Egget har telefon:

95898851

Ellers møtes vi daglig i hente- og bringesituasjonen, man kan be om samtaler og kontoret er
stort sett alltid åpent, det være seg for de små eller store ting som måtte dukke opp.
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Barnehagen vår
Vi er en friluftslivsbarnehage som ligger i naturskjønne omgivelser mellom Høyland og
Austrått. Det som skiller oss fra andre barnehager er at vi bruker naturen som en
læringsarena for barns utvikling og kompetanse. Vi bruker naturens ressurser som et verktøy
i vårt pedagogiske arbeid. Vi tenker at alt vi kan gjøre inne kan vi også gjøre ute.
Barnehagen ble startet i 2003 med 3 store avdelinger og ca 96 barn. I februar 2008 åpnet vi
et nybygg som nå rommer 4 småbarns avdelinger og ca 56 småbarn
Vi har 7 avdelinger (4 småbarnsavd med 15 og 14 barn og 4 voksne, og 3 storbarnsavd,
hvorav 1 avd har 32 barn og 5 voksne, 2 avd med 30 barn og 5 voksne.
Vi har 3 Afrikanske dverggeiter i barnehagen. Barna er med på det daglige stellet og får
masse kos fra dyrene som belønning.
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

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.

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

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for
barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og
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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

For de fleste barn er barnehagen det første trinnet i utdanningsløpet. 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.
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.

▪

Mangfold og gjensidig respekt

Barn skal oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal gi
felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskapet.

▪

Likestilling og likeverd

Barnehagen bidrar i danningen av barnas verdier og holdninger. Vi har fokus på at barn skal
møtes som likeverdige individer, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell
orientering, etnisitet, kultur, sosial status, språk og religion. Barnehagen skal motvirke alle
former for diskriminering.
Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse.

▪

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.

▪

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.

▪

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.
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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 i
Strutsen Barnehage 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
egen-verdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele barnehagedagen i
barnehagen vår.

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.

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».

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.
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Læringsverkstedets pedagogiske konsept
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har
utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og
Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om
barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.
Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for
Læringsverkstedets pedagogikk.
Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid
Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og
utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang
læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for
medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å
utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av
anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.
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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.

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.
Læringsverkstedets pedagogiske konsept er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen.
Konseptet ivaretar rammeplanens føringer, og fremmer Læringsverkstedets prioriteringer i
vårt pedagogiske arbeid. Omsorg, lek, læring og danning er viktige elementer i grunnlaget for
Læringsverkstedets pedagogisk innhold og arbeid.
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Med lekende læring, samspill og mestring gir vi 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.
Læringsverkstedets pedagogiske tre viser særtrekkene i vårt pedagogiske konsept:
Å styrke barns egenverd er kjernen i treet og i vårt pedagogiske arbeid. Røttene er
fundamentet og bladene er våre 5 fagtema. Lek og bevegelse er stammen som bærer de 5
fagtemaene
Lek er barnets viktigste aktivitet. Lek er fantasi, utprøving, samhandling og en sentral kilde til
læring. Lek er ikke bare lek, men barnets måte å lære seg å klare livet og forstå verden på.
Ut fra dette ønsker barnehagen å legge til rette for allsidig og god lek ved at vi er aktive
voksne som har fokus på barns medvirkning. Vi skal fremme et inkluderende miljø der alle
barna kan delta i lek, og erfare glede i lek.
Vi organiserer rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek.
Som ansatt i barnehagen skal vi gi barna nye impulser til leken, observere, veilede og
bevisst vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek. Vi skal legge til rette og aktivt bidra til at
alle kommer inn i leken.
I løpet av dagen deler vi barna inn i mindre grupper, slik at barna får bygge gode
lekerelasjoner. Vi har fokus på organisering av inne og utemiljø for å stimulere barns lek.
Ingen sysselsetting gir barn like stor sosialkompetanse som leken.
Vår oppgave er å støtte barn i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne og
veiledning slik at barn opplever tilhørighet og får være en del av leken og fellesskapet.
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I Strutsen har vi fagdager stort sett hver dag og de ansatte fordeler fagområdene seg imellom.
Under fagdagene brukes dagstavlene og man går gjennom dagen i dag, vær og vind osv. Vi
har aldersadekvate aktiviteter tilpasset dagens fagområde.
Lek og bevegelse preger hverdagen til barna i barnehagen. Vi har interaktive samlinger der
barna deltar aktivt. Naturen brukes flittig der barna får utfordret seg i ulendt terreng samt
utfordre sin nysgjerrighet.
I Strutsen er vi mye på tur og alt av det vi lærer om inne kan naturligvis tas med ut på tur.
Vi bruker Lærings vennene våre aktiv gjennom hverdagen og blir godt kjente med dem.
Gjennom året har vi masse ulike arrangementer som dere vil finne på månedsplanene som
kommer ut på MittBarn og i papirform for de som ønsker det.

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
Læringsverkstedet har dette barnehageåret fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner.
I Læringsverkstedets barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og
aktivitetene. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen.
Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i
barnehagen. Leken har en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir man en del av en
sosial og kulturell kontekst, og barns relasjonskompetanse utvikles. Det vil være fokus på
lekens betydning for barns vennskap.
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Terje Melaas, lektor i pedagogikk på høyskolen i Sørøst-Norge, er engasjert som
Læringsverkstedet lekeombud. Lekeombudet vil ha fokus på voksne som gode rollemodeller
for barna og inspirere til spennende lek. Det vil også være fokus på å bruke leken til å
forebygge mobbing, til inkludering og fellesskap.
Satsningsområdet styrker Læringsverkstedets særpreg og identitet.

Barnehagens satsingsområde
Strutsen sin visjon:
•

Vi bruker naturen som en læringsarena for barns utvikling.

Satsingsområder for hele barnehagen barnehageåret 2017/2018 (aug-aug).
•
Natur og friluftsliv
Selv om vi ligger sentralt til mellom flere bydeler har vi et utsøkt landlig utvalg av
turområder. Vi ligger i gåavstand til mange flotte turområder som blant annet
Ragnhildsnuten, Melsheia, Vedafjell, Riaren og Stokkelandsvannet. Ellers har vi en del
kortere turer som vi bruker daglig. Her får barna utfolde seg og bruke/utvikle sine
motoriske ferdigheter. I tillegg får de oppleve og utforske naturen og naturens mangfold
samt de får gode opplevelser av friluftsliv året rundt slik det står i rammeplanen for
barnehage(2017). De får også lære om naturen og utvikle respekt for hvordan ta vare på
denne. Vi lærer og får kjennskap til dyrelivet i naturen gjennom å studere disse ute og
snakke om dette i samlinger. Personalet tilrettelegger for dette ved å la barna undre seg
gjennom utforsking og læring. Barnehagen har fokus på et godt måltid og dette er noe vi
også setter fokus på når vi er ute i naturen. Vi lager mat fra bunnen av ute på bål og på
pelletsovner. Noe vi opplever barna setter stor pris på.
•

Lek og Samspill
Rammeplanen sier at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi
skal anerkjennes. Dette er noe vi tar på alvor og legger til rette for i hverdagen. Når vi er
ute på tur og barna er i frilek opplever vi at det er harmonisk og god sinnsstemning. Det
er minimalt med konflikter, samspill og sosial kompetanse er i høysete. Vi ser at
rolleleken har en stor plass i barnas hverdag. Her får de bearbeide inntrykk, utvikle sosial
kompetanse og samspill.
På liten avdeling har de stort fokus på samspill mellom barna og de voksne. Vi har aktive
voksne som stimulere barnets nysgjerrighet og ønske om å lære om verden.

•

Omsorg for medmennesket (Hjerteprogrammet)
Rammeplanen sier at omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for
utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit
til seg selv og andre. Gjennom hjerteprogrammet til Læringsverkstedet får de akkurat
denne muligheten. Vi har fokus på medmenneskelighet, empati og sosial kompetanse. Vi
fokusere på det å være en god venn, respektere andres ulikheter og se det det gode i alle
mennesker. Slik visjonen til læringsverkstedet sier : Vi får verdens viktigste verdier til å
vokse!
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Overordnet mål : Natur og friluftsliv – Fysisk fostring
Natur og miljø:
Strutsen har valgt å jobbe med temaene natur og friluftsliv samt fysisk fostring som en del av
hverdagen. Vi skal bruke forming, matematikk og språk i forbindelse med disse temaene. Vi
knytter dette sammen ved at vi lager mange spennende produkter med naturmaterialer, og at vi
også bruker tall og former på det vi finner ute. Vi prater mye om det vi finner i naturen, og da
lærer barna seg å sette ord på det de finner og lærer samtidig nye ord og uttrykk. Gjennom fysisk
fostring lærer barna mye om seg selv, hva de kan og hva de mestrer. Det er en naturlig del av
barnas utvikling som vi vil sette enda mer fokus på. Her kan vi også ta inn emnene forming,
matematikk og språk. Vi kan tegne oss selv, se hvor mange fingre og tær vi har. Hvilken form har
kroppen og hva kalles alle delene på kroppen vår? Vi tror dette er et spennende tema for barna å
utforske.
Vi ser på naturen som en viktig lek- og læringsarena. Den gir unike utviklingsmuligheter for
barna. Her kan barna oppleve at de mestrer kroppen, bruker kroppen allsidig og utvikle
motorikken. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna seg selv og verden å kjenne.
Barnehagens hovedfokus er friluftsliv.
Barn har ulike behov og forutsetninger, og vi vil legge til rette slik at alle får glede av å være ute til
alle årstider. Vi følger skiftninger i naturen og fokuserer på hva som skjer under de ulike
årstidene. (Herunder: trær, blomster, fugler, vann, is, snø, insekter, osv.)
NATUR OG FYSISK AKTIVITET:
Mål Veien er målet.
- Bli glad i naturen og det å være ute.
- Lære å forstå sammenhenger i naturen.
- Få rike naturopplevelser.
- Utvikle god kroppsbeherskelse.
- Bli kjent med dyr og planter i naturen.
FYSISK FOSTRING:
Mål
- Lære om kroppens funksjoner.
- Utvikle de motoriske ferdigheter.
- Bli bevisst på egen kropp.
- Bli glad i fysisk aktivitet.
- Bli bevisst på mat som næring.
Hvorfor skogen?
• Gode opplevelser i naturen gir minner for livet.
• Barna gjør erfaringer som de kan bruke i andre situasjoner.
• Lærer å se hva som er likt, ulikt, henger sammen og er helt.
• Får utfordringer uansett nivå og evne, noe som hjelper til å mestre ut fra egne forutsetninger.
• De får naturlige grenser og utfordringer.
• Utforsker aktiviteter sammen, og bruker alle sansene.
• Barna får bruke kroppen, kreativiteten og de grovmotoriske bevegelsene sine på en annen måte
enn ved senteret.
• Barna lærer om naturen og verner om den.
• Barna skal føle seg selvstendige, mestrende og selvhjulpne.
• Lærer verdien av samarbeid og samhold.
• Ute er det barna som styrer turen. De voksne supplerer med aktiviteter.
Fysisk fostring
Fysisk fostring skal gi innsikt i barnets behov for bevegelse og hvordan man kan stimulere barnet
til å bruke kroppen i fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt for bevegelse. Det er viktig at
barn har den fysiske kapasitet og de motoriske ferdigheter som er naturlig for alderstrinnet.
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Bevegelseutfordring og muligheter til utforskning i et bevegelsesmiljø, gir barnet
bevegelseserfaring. Denne erfaringen er med på å bygge opp barnets identitet og selvoppfatning.
Det har også betydning for intellektuell, emosjonell og sosial utvikling. Barn har ulike
forutsetninger for å delta i lek og fysisk aktivitet, og vi har et særskilt ansvar for barn med
spesielle behov. Barnehagen blir en stadig viktigere arena når det gjelder å ta vare på barns
helse, gi naturopplevelser og stimulere til skapende bevegelseaktivitet. Tilrettelagt lek og fysisk
aktivitet i barnehagen kan gi barna bedre forutsetninger for skolestart og for å delta i aktiviteter på
skolen og i fritiden. Gjennom bevegelseslek kan barnehagen også gi barn forståelse for likeverd
mellom kjønn, folkegrupper og kulturer.

)
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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
Her hos oss er barns medvirkning en stor del av vårt fokus. Vi ønsker å lære barn om positiv
selvhevdelse, verdien av å hjelpe andre, være inkluderende og rause. Vi snakker mye og
dette i samlinger, under lek og i samtalene vi har med barna i hverdang. Vi bruker
hjerteprogrammet aktivt og ser på det som et flott verktøy. Her hos oss har vi også en egen
handlingsplan mot mobbing.

Samarbeid mellom barnehage og foreldre
Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor er vårt løfte til
foreldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.
Samarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på
gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at
foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og
læringsmiljø for barnegruppen.

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer
Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål, og barnehagen skal legge til rette
for foreldresamarbeidet. 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.

Foreldre- medvirkning i barnehagens innhold og planer
Vi forelegger saker som angår barnehagen for Samarbeidsutvalget og har et par møter i året.
FAU (Foreldrearbeidsutvalget) har i Strutsen vært det samme som SU. Vi prøver å avholde
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en til to foreldresamtaler i året samt et foreldremøte. Vi har en friluftsdag og høstfestival der
vi samler inn penger til barneavdelingen på SUS. Det arrangeres foreldreundersøkelse en
gang i året som vi i etterkant jobber aktivt med og vi ønsker stadig å forbedre/utvikle oss. Vi
har fått veldig gode resultater de siste årene på disse foreldreundersøkelsen og det er noe vi
er stolte av og streber hardt for å holde ved like. «Foreldresamarbeidet skal skje på
individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og
samarbeidsutvalget. På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og
barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkelt barnets
helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring». Rammeplanen 2017

Dato

Hva

14.09.18

Planleggingsdager

16.11.18
02.01.19
23.04.19
31.05.19
24.10.18

Høstfestival

13.12.18

Lucia og nissefest

14.02.19

Karneval

23.04.19

Friluftsdag

15.05.19

17.mai tog
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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
I Strutsen bruker vi den tiden det tar på tilvenning; alle barn reagerer ulikt på å forlate mor og
far, der noen trenger mer tid, trenger andre gjerne ikke så lang tid. Det viktigste er at
foreldrene føler seg trygge på at vi ivaretar det mest dyrebare de har og at barnet føler seg
trygg på både ansatte og avdelingen. I juni har vi åpen dag der både de helt nye barna samt
de som skal over fra liten til stor får anledningen til å komme på besøk til avdelingen de skal
gå på. Her møter de de voksne samt de andre nye barna som skal starte i en rolig
omgivelse.

Fra småbarn- til storbarnsavdeling
Hos oss får de som skal over på stor avdeling hospitere litt om våren/sommeren for å bli
kjent med de voksne som jobber der og med de andre barna. Etter påske får de som skal
over på stor være med på tur sammen med den avdelingen de skal begynne på. Dette
skaper trygghet og forutsigbarhet som gjør overgangen fra liten til stor enklere. Barnet som
skal over på stor har en kontaktperson som tar særlig ansvar for at barnet skal få en trygg og
positiv overgang.

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. Vi har egen 5 årsklubb som
har eget skreddersydd opplegg som er delt inn i månedstemaer. Vi samarbeider med Iglemyr
skole og andre nærliggende barnehager. Her blir det arrangert ulike aktiviteter gjennom året
der målet er å bli kjent med de barna som skal begynne på samme skole. Dette kan være
felles turer, fotballturnering og besøksdager på Iglemyr skole.

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.
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Dokumentasjon
Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår som en viktig
del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i
barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.

Vurdering
Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer,
barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017).
Pedagogiske evalueringer som grunnlag for vurdering.
Vi har egne månedsplaner som vi følger id et daglige. Vi har også et eget årshjul som ligger
til grunna for all planlegging gjennom hele året.

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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Fra rammeplanens innhold og syv fagområder til
Læringsverkstedets fem fagtema
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode
utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra
rammeplanens syv fagområder.
Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder.
Læringsverkstedet har valgt å fortolke og sette rammeplanens syv fagområder sammen til
fem fagtemaer. Det bidrar til god organisering og progresjon i vårt pedagogiske arbeid. Hvert
fagtema har et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt arbeid.
Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i vårt
pedagogiske konsept og inngår derfor som del av alle innhold og arbeid med alle våre fem
fagtema.

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for
barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI.
Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker
rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i
rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat og helse,
samt temaet bærekraftig utvikling.
Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og
inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt
språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en naturlig
del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter
Mattelek rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form.
Mattelek for skolestarterne er en viktig del av dette fagtemaet i barnehagen.
Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk på
en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse.
Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst,
kultur og kreativitet. Kreativitet et omfattende fagtema og er svært ofte del av
barnehagens pedagogiske arbeid med våre andre fagtema.

Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi og Nærmiljø og
samfunn. I vårt fagtema Natur inngår biologi, fysikk, kjemi, zoologi og geologi som
viktige temaer som barnehagen skal inkludere og la barna gjøre erfaringer med i
arbeidet med dette fagtemaet. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat
og helse er også del av fagtemaet Natur.
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Barnehagens arbeid med fagområdene

Fagtemaer

1-2 år

3-4 år

Skolestarterne

Bli kjent med ulike rim,
regler og sanger

Bevegelse og rytme.

Bli kjent med ulike rim,
regler og sanger, knyttet
til ulike temaer

Bli kjent med
leseretningen fra
venstre til høyre

Bli kjent med bokstavene
og navnet sitt i skrevet og
muntlig form.

Gjenkjenne ulike
logoer fra barnas
hverdag.

Bli kjent med ulike
motsetninger som kortlang, tung-lett, surt-søtt,
mørk-lys, kald-varm og
liten-stor

Vi gjør oss kjent med
ulike bevegelser og
barnets navn
Barna blir kjent med
ulike motsetninger:

Språk

•

Stor – liten

•

Tung – lett

•

Kald – varm

•

Mørk – lys

•

Hard - myk

Opparbeide evnen til å
lytte og skille mellom
og uttale ulike lyder
Stimulere
språkutviklingen,
språkbevistheten
Oppleve ulike
tekstformer og
stimulere barnas
fantasi, fortellerglede,
konsentrasjon og
begreper

Stimulere
språkutviklingen,
språkbevistheten. Vi
øver på å lytte og lage
rytmer.

Opparbeide evnen til å
lytte, skille mellom, og
uttale ulike lyder

Oppleve ulike
tekstformer og
stimulere barnas
fantasi, fortellerglede,
konsentrasjon og
begreper
Lage egne
fortellinger/historier

Bli kjent med ulik
barnelitteratur

Natur

Få kjennskap til
sanger og regler om
været, årstider, dyr,
fugler, innsekter,
planter og lignende

Forståelse for vær og
ulike værforhold

Bruke ulike
naturmateriale i
formingsaktiviteter

Lære å bruke
spikkekniv

Lære om bål og regler
for dette

Bruke naturmaterialer i
læring ute i naturen

Gi barna kjennskap om de
vanligste fugleartene i
Norge /nærområdet
Få kjennskap til dyr,
insekter og småkryp som
vi finner i nærmiljøet
Hvordan lage mat ute i
naturen
Fokusere på miljøvern og
hvordan ta vare på
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naturen på best mulig
måte
Vi skal bidra til at
barnet utvikler en
positiv selvfølelse og
et realistisk selvbilde,
og får kjennskap til sin
identitet: ”Hvem er
jeg?”

Hjerte

Vi vil lære dem å forstå
følelsene sine og
hvordan de selv og
andre utrykker dem. Vi
vil også gi dem
mulighet til å kjenne på
hva de vil, og utrykke
det på en positiv måte.

Vi skal bidra til at
barnet utvikler en
positiv selvfølelse og
et realistisk selvbilde,
og får kjennskap til sin
identitet:” Hvem er
jeg?”
Barna skal få innsikt i
hvordan andre barn
har det.
De skal lære å ta
kontakt med andre
barn på en positiv
måte og lære hvordan
man kan bli venner
igjen når man har
krangla. Gi barna gode
muligheter til å utvikle
vennskap. Og lære
dem å ta hensyn til og
ha et hjerte for
hverandre.

.

Bli kjent med
begrepene: runding,
trekant og firkant
Bli kjent med å telle fra
1 til 5, og begrepene”
mange” og” ingen”

Matte

Bli kjent med
begrepene: Først/sist,
foran/bak/mellom,
før/etter tykk/tynn
Bli kjent med terningen

Få kjennskap til de
grunnleggende
geometriske formene:
sirkel(runding) trekant
rektangel (lang firkant)
Barna skal få
kjennskap til
begrepene hel/halv og
kunne skille likhet og
ulikhet på former i
hverdagen (sko er
forskjellig fra støvel.
Osv.)
Få erfaring med
flyttetelling og de
viktigste begrepene
knyttet til tall og
mengder: ”alle, ingen,
mange, få, noe. Flest
og færrest, like mange,
ikke like mange, flere
enn og færre enn”.

Vi vil lære dem å forstå
følelsene sine og hvordan
de selv og andre utrykker
dem. Vi vil også gi dem
mulighet til å kjenne på
hva de vil, og utrykke det
på en positiv måte. Vi
ønsker også å bidra til at
de tar vare på seg selv og
sitte eget sårbare hjerte
ved å bli oppmerksom på
at man kan gå sin vei eller
si fra om vanskelige ting
til trygge voksne

Barna skal få lære å
fungere sammen med
andre barn i en gruppe. Vi
vil at det skal være
morsomt å være sammen,
med plass for masse
gledefylt lek og tøys og
tull. Vi vil også sette deres
eget privilegerte liv i
verdens rikeste land i en
større sammenheng, ved
å lære noe om barn i
andre land
Barna skal kunne bruke
de geometriske formene
ved å benytte flere sanser
Barna skal få oppleve
glede over å utforske, og
leke med tall, både
organisert og spontant i
hverdagssituasjoner
Kunne telle, og
gjenkjenne tall fra 1 -10
(regletelling, rekketelling
og baklengstelling). Få
forståelse for tallmengde.
Begreper knyttet til mål og
vekt.
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Øve på ferdigheter
som klippe, lime, perle
og pusle. Samt det å
holde riktig i blyanten,
saks, skje, gaffel.

Lære om fargene. Bli
kjent med
fargesirkelen. Få
erfaring med ulike
typer maling og
malingsteknikker.

Å kunne skape noe
selv.

Erfaring med
malingsteknikk

Lære om farger. Få
erfaring med å blande
farger

Øve på spontanitet, stå
fram i større grupper

Øve på å klippe, lime,
tegne og fargelegge

Gi barna erfaring med
trearbeid

Lytte til ulike
musikksjangere.

Bli kjent med ulike
formingsmateriell,
som: garn, tråd, stoff
og trykk

Kreativitet

La barna få kjennskap
til og veiledning i å
bruke digitale verktøy.

Gjøre turen til en
oppdagelsesferd
Bruke kroppen aktivt
Bli kjent med kjekke
bevegelsessanger

Lek
og bevegelse

Legge til rette for lek

Konstruere og forme i
ulike materialer.

Bli kjent med ulike
rytmer og bevegelser
Bli kjent med ulike
instrumenter

Legge til rette for frilek
Bruke kroppen aktivt
og bli kjent med
hvorfor bevegelse er
så viktig
Lage aktivitetsløyper
ute på tur

Snakke om bevegelse og
kropp
Legge til rette for lek ute
og inne
Gjøre bevegelse til
musikk

Legge til rette for lek
ute i naturen
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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.
Vi har fokus på et godt måltid, og er kommet godt i gang med dette. Vi vier tid og ressurser til
å bli enda bedre, og utvikler oss jevnlig, sammen med barnegruppa. Vi har to ansatte som er
matansvarlige, og går jevnlig på kurs for å holde seg oppdatert. Vi velger derfor råvarer som
samsvarer med satsningen «et godt måltid». Siden barnehagen har en naturprofil, vil også
mange av måltidene til de store avdelingene bli tilberedt ute i naturen, over bål. Maten er
basert på det barna liker, samt noe nytt og spennende. Ved måltidet er vi tilstedeværende,
og viser barna at vi er interessert i de, og at vi ser de. Under måltidet jobber vi med å bygge
opp om relasjonene mellom voksen og barn, samt at vi ønsker å skape en god atmosfære
under måltidet for alle.
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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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