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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 Trollmyra
Naturbarnehage
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring.
Hver dag har vi hjerte for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv.

Barnehagen vår
Læringsverkstedet Trollmyra Naturbarnehage, ligger øverst i Vindalsåsen med skogen som
nærmeste nabo. Det gir oss et godt utgangspunkt for å jobbe med satsingsområdet vårt som
er natur – og friluftsliv. Vi ble Læringsverkstedet barnehage sommeren 2016.
Vi har godt opparbeidede tursteder og stier på kryss og verst i skogen vår. Trollstien er
blåmerket i samarbeid med Turistforeningen. Her finner vi informasjonstavler som tar for seg
dyre- og plantelivet i skogen rundt oss. Informasjon om Trollstien finner vi på www.ut.no
Vi er Naturpartner med Telemark turistforening, dette gir oss mulighet til kurs og
kompetanseheving av personalet. Noe som gjør at vi kan styrke vårt fokus på natur – og
friluftsliv med barna. DNT, visjon; Naturopplevelser for livet, er noe vi jobber aktivt for.
Vi skal også være med og utforme Læringsvekstedets Naturkonsept barnehager.
Gjennom vår visjon; Sammen i naturen magiske verden, ønsker vi aktive ansatte som er
tilstede i barns lek og som er bevisst sin rolle. Personalet skal sammen med barna undre seg
over naturens magi. Barna skal ta del i sin egen barnehagehverdag og være med å utforme
sitt eget lekemiljø. Vi er opptatt av at alle barna skal få oppleve naturens magi ut fra deres
alder og mestringsnivå.
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Avdelingene
Alvene
Dette er småbarnsavdelingen vår. Barna her er 1-2 år. Det er 19 barn på avdeling. Vi har
stort fokus på å skape trygghet og gi omsorg for de miste barna. Vi har valgt å ha 6 ansatte
på denne avdelingen, av disse er 3 pedagoger, 2 barne- og ungdomsarbeidere og 1
assistent med lang erfaring med de miste barna. De ansatte her er opptatt av å gi også de
aller miste barna gode naturopplevelser gjennom hele året. Målet er at alle skal være ute litt
hver dag uansett vær og årstid.

Haugtussa
På denne avdelingen er det 20 barn i alderen 2-4 år. Det er 4 ansatte og vi har dette
barnehageåret 1 ekstra personalressurs fra kommunen. Av de ansatte er 2 pedagoger og 2
assistenter. Personalet jobber mye med vennskap og det å vise omsorg for hverandre.
Personalet er tilstede og møter barnas nysgjerrighet og undring. Avdelingen deler mye i
grupper og alle barna er på tur minst en gang pr. uke.

Huldra
På Huldra er det 24 barn i alderen 3-5 år. Her er det 5 ansatte, 2 pedagoger og 3 assistenter.
2 av assistenten jobber 50% hver på avdelingen. I tillegg har vi her en lærling. Skolestartene
har egen førskoleklubb 2 dager pr. uke. Avdelingen er mye ute på tur og barna er aktivt med
å prege sin egen barnehagehverdag. Vi ønsker at barna gjennom gode naturopplevelser skal
oppleve glede og opparbeide seg respekt for naturen.

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

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE»

Våre verdier
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.
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

Tilstedeværende ansatte som anerkjenner barndommens egenverdi er fokuset i alt arbeid
som gjøres i Trollmyra barnehage.

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
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Tiltak:
•
•

Personalet arbeider etter Læringsverkstedets hjerteprogram for å fremme barns tillit til
seg selv og andre.
Personalet legger til rette for lek, basert på barnas egen nysgjerrighet, kreativitet og
vitebegjær. Dette er grunnstammen i alle aktiviteter. Leken skal være en arena for barns
utvikling og læring og for sosial og språklig samhandling.

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.
•

•

•

Personalet skal ha respekt for lekens egenverdi og gi barns lek tid og rom, slik at
leken står sentralt for barns tilegnelse av sosial kompetanse, språk, kreativitet,
undring og utforskning. Personalet har ansvar for å støtte, verne og videreutvikle
leken, og fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i
lek.
Gjennom observasjon, veiledning og videreutvikling av leken, skal personalet styrke
relasjonene og lekekompetansen til barnet, som igjen er en forebyggende faktor i
forhold til mobbing.
Personalet skal gjennom aktivt bruk av naturen gi barna muligheter for lek som er
tilpasset barnets alder, forutsetninger og interesser. Dette gjør vi ved at turen og
innholdet alltid er tilpasset barnegruppens mestringsnivå og personalet skal være
aktivt tilstede og fange opp barnas interesser.

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.

Barnehagens satsingsområde 2018- 2019
Vi viderefører vårt arbeid med natur- og frilufts liv og jobber med årstidene og de ulike
tradisjonene vi har rundt det. F.eks Eplefest, og lysfest. Vi følger med på endringene som
skjer i de ulike årstidene og hva som vokser og gror. Hva kan vi høste av naturen?
Vi skal jobbe aktivt med å skape gode leke miljø ute og inne. Miljø som naturbegrep har vi
også fokus på. Vi har FN ‘s bærekrafts mål som grunnlag for dette arbeidet.
Barnehagen starter også implementering av Læringsverkstedets pedagogikk. Vi starter med
hjerteprogrammet, som fokuserer på sosialkompetanse og vennskap.
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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
Det tilrettelegges for barns medvirkning gjennom at barna deltar i og har innflytelse på
fellesskapet. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne
formidle og fremme likeverd og likestilling. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og
oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen.
Læringsverkstedet har en egen handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Definisjon av
mobbing i barnehagen 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).
Fokus på lek, språk og relasjoner er dermed noe av det viktigste vi kan arbeide med i
barnehagen for å forebygge mobbing.

•

Personalet observerer barnegruppa og tar utgangspunkt i deres interesser i
planlegging av ulike temaer. 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.

•

Personalet skal møte alle barn i barnehagen slik at de får like muligheter, uavhengig
kjønn eller andre forutsetninger. Dette gjøres blant annet ved aktiv bruk av naturen
som lekeområde. Forskning viser at lek i naturen ofte er mer kjønnsnøytral i forhold til
hvilke valg og muligheter barna får der.
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Samarbeid mellom barnehage og foreldre
Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor er vårt løfte til
foreldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.
Samarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på
gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at
foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og
læringsmiljø for barnegruppen.

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer
Samarbeidet skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og personalet har et felles
ansvar for barnets trivsel og utvikling. Samarbeidsutvalget, som består av representanter fra
både foreldre, barnehageeier og personalet, skal ha mulighet til å påvirke og ha innsyn i
barnehagens planer og innhold. Tidspunkt og referat fra disse møtene blir lagt ut på Mykid.

• Personalet har alltid barnets beste i fokus, og sammen med foreldre/foresatte skaper vi
en best mulig hverdag for hvert enkelt barn. Dette gjelder blant annet at barnet må ha
nok og riktig klær og utstyr i forhold til årstidene.

•

Personalet samarbeider med foreldrene/foresatte gjennom daglig dialog i
garderoben, på foreldresamtaler, foreldremøter og via den nettbaserte
kommunikasjonskanalen Mykid.

I tillegg har barnehagen ulike tradisjoner/arrangementer som foreldre/foresatte har mulighet
til å delta på.
Eks:
Høsten; foreldremøte, Eplefest, dugnad, Lysfest og Lucia for skolestarterne
Våren; Dugnad,17. mai feiring og sommerfest.

Datoer og mer informasjon om de ulike arrangementene kommer på Mykid.
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Overganger
En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Det å begynne i barnehagen skal
oppleves som en god start, både i forhold utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenning,
trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle overganger i løpet av
barnehagetiden.

Ny i barnehagen
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og
god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og som slik at
barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.
I Trollmyra barnehage har vi foreldremøte med nye foreldre. Dette foregår på våren før barna
starter. Her får foreldrene en innføring i hvordan hverdagen på småbarn ser ut og huskeliste
på hva som er lurt å ha med til oppstart. Hvert barn får tildelt en voksen som skal ha ekstra
fokus på barnet den første tiden. Vi har 3 tilvenningsdager, hvor barnet tilbringer dagen
sammen med kontaktperson og en av de foresatte. Dette styrker tryggheten for barnet som
kan utforske omgivelsene, med en trygg base rett i nærheten. Alle nye barn og foresatte får
utdelt en plan for oppstart før de begynner i barnehagen.

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

I Trollmyra barnehage har vi overgangssamtaler med alle foresatte til barna som bytter
avdeling. Her snakker vi om foresattes forventinger til ny avdeling og det er en fin måte å bli
kjent med barnets familie og barnets bakgrunn.
Trollmyra barnehage er en liten barnehage som er mye sammen, stort felleskap, alle kjenner
hverandre og ser hverandre ofte.
På vårparten avtaler vi på tvers av avdelingene ulike turdager. Her blir barna kjent med
gruppen de skal være med neste år. Dette for å styrke relasjonen mellom barn/barn og
barn/voksen. Vi jobber også med å danne relasjoner og trygghet ved at barna som skal bytte
avdeling får komme å spise sammen med de eldre barna.

Fra barnehage til skole
For våre «skolestartere» har vi en intensjon om å gjøre det siste året i barnehagen litt
spesielt. De skal oppleve den avsluttende tiden i barnehagen som spennende, utfordrende
og en tid hvor iveren etter å erobre nye kunnskaper skyter fart (Veilederen fra eldst til yngst,
2009).
På begynnelsen av året dannes det en egen klubb for skolestarterne. Her snakkes det om
hvilke forventinger barna har til siste året. Barna er med å velge klubbnavn gjennom
demokratisk avstemming. Til slutt i møtet har vi en seremoni hvor barna blir innlemmet i 5 årsklubben.
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Det vi ønsker å oppnå er at alle skal føle på mestring, at de har en egenverdi og er trygg og
stolt over egen identitet. Vi jobber mye med samarbeid, å hjelpe hverandre, bry seg om
andre og ta andres perspektiv.
I løpet av året får barna kjennskap til skolefaglige temaer som blant annet tall, begynnende
skrivetrening, bokstaver, ordlyder, IKT og trafikkregler.
På våren har vi overgangsmøter og besøksdager med de ulike skolene barna skal gå på. De
fleste skolene har to besøksdager, hvor enten barnehagen eller foresatte følger. Her blir
barna delt inn i mindre grupper hvor de får muligheten for å bli kjent med klasserommet, SFO
og de andre barna de skal gå sammen med. Siste besøksdag følger foresatte, hvor barna får
utlevert skolesekk og får hilse på læreren de skal ha første året.

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
0barnehagens 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 vurdering
•

Pedagogiske prosesser og barns læring synliggjøres og dokumenteres gjennom
bilder og tekst på veggene i barnehagen og på Mykid. I Mykid brukes blant annet
dagen i dag, månedsplan/kalender, månedsbrev og foto.

•

Barns medvirkning, samt barnas prosesser og produkter innenfor ulike tema i
barnehagen dokumenteres både inne og ute i barnehagen.

•

Personalet planlegger, reflekterer, observerer, vurderer og samtaler med barn,
foreldre og kollegaer. Dette gjøres i hverdagen, på avdelings-, personal- møter.
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Våre arbeidsmåter
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø:
Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, deres undring leder utvikling av
innhold og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns medvirkning kan ses som
praksis i barnehagen.
Temaarbeid - styrer og pedagoger utarbeider innhold og prosess i samarbeid med
barnehagens øvrige medarbeidere
Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema.
Spiralprinsippet – sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns
ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. Sikrer på den måte progresjon.
Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft og
legge til rette for barnas utforskning,
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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 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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Fagtemaer

1-2 år

3-4 år
•
•

Språk
•
•

•
•
Natur

•

•

•

Hjerte

•
•
•
•
•
•
•

Matte

•
•
•

•

Kreativitet

•
•
•
•
•

Eventyr og drama
Sang og
bevegelse
Konkreter.
Undring og
samtaler

•
•
•

Tur og lek i
skogen.
Endring i
årstidene.
Undring og
samtale rundt
bevaring av natur
og miljø.
Erfare og utforske
gjennom kropp og
sanser.
Så og høste.

•

Skolestarterne
Rollelek.
Konkreter.
Sanger, rim og
regler.
Benevner.

•

•

•
•
•
•
•
•

Skogen gjennom
årstidene.
Tur i skogen og
nærområdet.
Ruskenaksjonen.
Så og høste.
Vær og årstider.
Matlaging.
Turbotråkk.
Kildesortering.

Hjertekofferten.
Hvem er jeg.
Mine følelser, jeg
vil.
Min familie.

•
•
•
•

Samarbeid.
Inkludering.
Fellesskap.
Vennskap og lek

•
•

Duplo
Klosser
Bruk av
naturmaterialer.
Sortere mengder.
Se på former
Konkretisere det vi
finner ute og inne.
Bruke språk og
begreper

•
•
•

Kims lek
Duplo.
Klippe og lime
figurer.
Butikklek.
Puslespill, spill.
Sammenligning.
Sortering.
Begreper.

•
•

Sang og
instrumenter.
Utkledning.
Sansesamling.
Formingsaktiviteter
ute og inne.
Musikk og
bevegelse.

•
•

Musikk og dans.
Kjennskap til ulike
materialer.
Tegning og
maling.
Kreativ lek.
Instrumenter.
Skogen som arena
for
formingsaktiviteter.

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Sanger, rim og
regler
Bokstav-aktiviteter
Lesestund
Rollelek

Tur i skogen og
nærområdet
Arrangementer som:
Mersmak
Turbotråkk
Lysfest
Rusken-aksjonen

Hjertekofferten
Følelsestrening/egne
følelser
Samarbeid
Vennskap
Ordensbarn
Spill
Pedagogiske spill på
iPad
Konstruksjons-lek
Matematiske
begreper

Formingsaktiviteter
av ulike materialer.
Instrumenter
Musikk og drama
Tegning og maling

•

•
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•
•
•
•
•
Lek og
bevegelse

Tumlelek
Symbollek
Paralellek
Hinderløype og
sanseløype ute
/inne.

•
•
•

Funksjonslek
Rollelek

•
•
•
•
•
•

Utelek
Regelleker
Fotball
Svømmeskole
"Mini-Røris"
Bevegelseslek i
gymsalen

•
•

Progresjonsplan – Trollmyra naturbarnehage
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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.
Tiltak;
-

Barnehagens matansvarlig har vært på kurs og skal starte opp med
implementeringen av «et godt måltid.»
Vi skal fokusere på kjøkkenet som det «nye læringsrommet». Barna skal få være
aktivt med i matlaging og få kjennskap til mat og matlaging.
Fokusere på «sesongens» varer og ha med barna i prosessen fra frø til plante og
lære de om naturens spiskammers.
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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
https://www.dnt.no/
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