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Velkommen til Læringsverkstedet 
 
Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler av 
Norge. Vi har også barnehager i Dubai og Riga. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for 
livslang læring – i kunnskap, vennskap, trygghet og glede. For mer informasjon om 
Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside: https://laringsverkstedet.no/ 
 

I barnehagen skal barns lærelyst og læringspotensial møtes og ivaretas i et omsorgs- og 

læringsmiljø preget av trygghet, inkludering og lek.  

(Meld. St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring, s. 7) 

 
Vi har utviklet et eget pedagogisk konsept som sikrer et svært systematisk arbeid med 
rammeplanens innhold. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, samspill 
og mestring. 

 
Vår visjon 
Vi ser på barna som verdens viktigst 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. Hos oss erfarer, lærer og utvikler barn kunnskap og mestring, trygghet og 
empati. 
 

Våre verdier 
Læringsverkstedet har tydelige verdier som arbeidet i våre barnehager skal bygge på. Vi skal være 
«Leken og ambisiøs» og «vi byr på oss selv og har det moro». Samtidig har vi klare mål og kraft til 
å nå dem. Vi skal også være «Raus og tydelig» og «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. 
 

Vårt løfte til barna 
Vi har ambisjoner på vegne av barna i vår barnehage Vi legger til rette for at alle barn, uansett 
alder og utvikling, skal få det best mulige barnehagetilbudet vi kan gi. Vi lover og sier at «Jeg har 
hjerte for deg slik at du kan bli den beste utgaven av deg selv». Vi skal møte det enkelte barn 
med respekt, omsorg, åpenhet og raushet. Vår barnehage skal være et trygt og godt sted og en 
god arena for en fin barndom. 

 
Vårt løfte til foreldre og foresatte 
Vi skal skape en sosial arena for lek og læring som setter gode spor hos barn. Et av våre sentrale 
arbeidsområder er å formidle grunnleggende verdier og holdninger. Det arbeider vi aktivt med hver 
dag, blant annet med bruk av Hjerteprogrammet som er utviklet av Læringsverkstedet. Vårt arbeid 
er forankret i barnehageloven og tilhørende rammeplan. 

 
God kvalitet i barnehagene skapes av kompetente og engasjerte ansatte i samspill med barna,  

hverandre og foreldrene.                            (Meld. St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring, s. 9) 

 
 

https://laringsverkstedet.no/
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Årsplanens funksjon  
 
Årsplanen gir informasjon om hvordan barnehagen arbeider målrettet for å sikre at det pedagogiske 
tilbudet har et innhold som er i tråd med kravene som stilles i Barnehageloven med tilhørende 
rammeplan. 
 

• Årsplanen er et arbeidsdokument og redskap for barnehagens ansatte. 

• Barnehagen utarbeider planer som konkret beskriver tiltak for å nå målene i årsplanen. 

• Barnehagens planer skal vise helhet og sammenheng mellom de overordnede målene i 
årsplanen og de konkrete aktivitetene i barnehagen. 

• Årsplanen skal synliggjøre hvordan innspill fra barn, ansatte og foreldre er vektlagt og 
ivaretatt i arbeidet med årsplanen.  

• Årsplanen skal dokumentere hvordan barnehagens vurdering av eget arbeid skal foregå; 
gjennomføring, hva som skal vurderes, hensikten med vurderingen, hvem som skal delta i 
vurderingsarbeidet og hvordan og når dette skal gjøres. 

• Barnehagens styrer har overordnet ansvar for å utarbeide årsplanen.  

• Barnehagens årsplan skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.  

• Årsplanen er grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. 
 

I Ullerøy barnehage utarbeider vi månedsplaner som mer detaljert beskriver mål for barnehagens 
arbeid med fagtemaer, og prosjektarbeider. 

 
 
Planlegging, dokumentasjon og vurdering  

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.       

(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 53) 

 
Planlegging 
I våre barnehager planlegges innhold og aktiviteter ut fra vårt pedagogiske konsept. Vi vektlegger 
barnegruppens sammensetning, kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, 
observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering, samt samtaler med barn og 
foreldre. Barnehagen er en pedagogisk samfunnsinstitusjon som er i kontinuerlig endring og 
utvikling for til enhver tid være i stand til å møte nye krav og utfordringer. Godt arbeid og 
kvalitetsutvikling i barnehagen krever en stadig utvikling av personalets kompetanse. 

 
Dokumentasjon  
Vi bruker dokumentasjon som et verktøy for å få synliggjøre barnehagens arbeid med pedagogisk 
innhold og sikre helhet og progresjon i arbeidet.  Med dokumentasjon får vi innsikt i barns lek, 
læring og utvikling og et godt grunnlag for egen refleksjon over barnehagens arbeid med innhold 
og oppgaver. Det er viktig å merke seg at Rammeplanen tydelig viser til at barnehagens 
dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet 
informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. 

 
Vurdering  
I følge rammeplanen skal barnehagens arbeid vurderes, det vil si beskrives, analyseres og 
fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer 
og planer.  Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for utvikling av barnehagen som 



   

5 
 

lærende organisasjon. Vurdering er viktig for å kunne fornye virksomheten og barnehagen som 
organisasjon.  
 

 
Læringsverkstedet Barnehage Ullerøy 
 
Ullerøy barnehage ligger i naturskjønne opplevelser med skogen som nærmeste nabo. 
Barnehagen åpnet desember 1999, og leier lokaler av Fredhøy bedehus.  
Barnehagen ble en del av LV barnehager 2013. 
 
Ullerøy barnehage har 30 plasser. 
 
10 plasser for barn 1 – 3 år (Trollungen) 
20 plasser for barn 3 – 6 år (Skattekista) 
 
NB! Har vi ledige plasser på Skattekista (stor avdeling), og ingen søkere over 3 år flytter vi barn fra 
Trollungen til Skattekista før fylte 3 år. Barna teller da for to.  
 

 
Satsningsområde 2016 - 2017 
«Vennskap og omsorg for hverandre». 
Dette er et tema det jobbes med hver dag i barnehagen. I «her-og-nå» situasjoner, og i mer 
planlagte aktiviteter som f.eks Hjertesamling. Fokuset vårt er på å forsterke positive handlinger.  
 
Vi har tatt utgangspunkt i Rammeplan del 2 «Omsorg, lek og læring».  
Vennskap og omsorg er nært knyttet opp mot sosial kompetanse. Dette er områder som allerede 
ligger vevd inn i hverdagen i barnehagen. 
 
Rammeplanen sier bl.a «Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i 
ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og 
voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ, og til å opprettholde vennskap.» 
 
Voksne som rollemodeller: 
Det er viktig at voksne er gode rollemodeller når det gjelder hvordan vi snakker med hverandre, 
og hvordan vi snakker med barna. Vi ønsker å ha fokus på å forsterke og rose positiv atferd hos 
barna. På den måten kommer det positive i fokus, og det er dette som får «gro» videre.  
 
Tenk positive tanker, 
Bruk positive ord. 
Gjør positive handlinger, 
Og det positive gror. 
 
Vi ønsker at barna skal oppleve mestringsfølelse, og det å fokusere på det positive, er et skritt i 
den riktige retningen. 
 
Rammeplanen sier bl.a «anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av 
sosial kompetanse». Utfra dette kan vi si at bl.a anerkjennende og støttende holdning fra de 
voksne er av avgjørende betydning for en positiv utvikling av sosial kompetanse hos barnet.  
 
Vi har tradisjon for å dele barna i mindre grupper for å ha forskjellige aktiviteter. I en liten gruppe 
er det lettere for den voksne å se enkeltbarnet, og dets utfordringer, og sterke sider, og behovet 
for støtte og hjelp i f.eks lek med andre barn. Vår erfaring er også at mange barn lettere tar 
kontakt, og kommer med i leken når de er i mindre gruppe.  
 
I frileken vil vi ha fokus på aktive voksne, som ser og hører hva som skjer i samspillet mellom 
barna. Frileken er en god arena for å knytte vennskap. 
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En kort oppsummering av noe av det vi har fokus på: 

- Voksne skal gå foran som et godt eksempel. 
- Vi går bort til den vi vil snakke med 
- Vi hjelper hverandre å rydde 
- Vi hjelper hverandre ved måltidet og i garderoben 
- Vi hjelper hverandre hvis noen faller og slår seg el.l 

 
 
 

Planleggingsdager 
Vi har totalt 5 planleggingsdager I løpet av barnehageåret. Planleggingsdager brukes til felles 
kompetanseheving for våre medarbeiderne, utvikling av barnehagens pedagogiske innhold, 
planer, dokumentasjon og evalueringer. Barnehagen er stengt på disse dagene.  
 
Barnehageåret 2016 - 2017 har vi følgende planleggingsdager:  
 

 

 

 
 
Arrangementer i barnehagen  
I løpet av barnehageåret inviterer vi foreldre og søsken til arrangementer som markerer høytider 
og merkedager. 
 
Barnehageåret 2016-2017 har vi foreløpig planlagt følgende arrangementer: 

 

Samarbeid mellom barnehage og foreldre 
 

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

Måned Dato 

August 15 

September 23 

November 11 

Januar 2 

Mai 26 

Måned Dato Hva 

  Arrangementer der foreldre/foresatte er invitert: 
  Foreldremøte 
Oktober 24 FN-dagen markeres med kafe`, loddsalg, og 

underholdning av barna. 
Mars 14 Foreldrefrokost i anledning barnehagedagen 
Mai/juni  Vårfest (dato kommer senere) 
  Arrangementer for barna i barnehagen: 
   
Desember 9 Nissefest 
Februar 17 Karneval 
April 7 Påskelunsj 
Mai 16 Vi venter på 17 mai 
  Besteforeldredag for Skattekista 
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lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

(Utdrag fra Barnehageloven § 1 Formål) 

 
Barnehagen skal legge til rette for foreldres medvirkning i barnehagens innhold. Kommunikasjon, 
informasjon og felles forståelse er viktig for et godt samarbeid. Foreldre skal bli hørt og tatt på alvor 
i saker som angår deres barn.  
 
Kommunikasjon, informasjon og felles forståelse er viktig for et godt samarbeid mellom barnehage 
og foreldre. Foreldre skal bli hørt og tatt på alvor i saker som angår deres barn. Gjennom 
foreldresamtaler, foreldremøter og brukerundersøkelser gis foreldre mulighet til å påvirke og bidra 
med innspill til barnehagens arbeid med pedagogisk innhold og aktiviteter. 
 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
Læringsverkstedet barnehagene har både foreldreråd og samarbeidsutvalg, slik barnehageloven 
stiller krav om. Foreldrerådet er alle foreldrene i barnehagen, samarbeidsutvalget velges på 
foreldremøte hver høst. Samarbeidsutvalget består av: Veslemøy Andersen (eiers representant), 
Ann Kristin Eriksen (ansattes representant), Marius Hansen (foreldrerepresentant). I tillegg velges 
en representant til fra foreldrene (blir spurt på forhånd.) SU i Ullerøy har fast møte høst og vår (og 
ellers ved behov). Foreldrerepresentantene forelegges årsplan til gjennomsyn og godkjenning.  
 

 
Samarbeid med andre instanser 
Barnehage og forelde må ha en felles forståelser for hverandres rolle i saker hvor barnehagen skal 
og må samarbeide med andre instanser. Barnehagen har plikt til å samarbeide med kommunen 
som barnehagemyndighet, skole, helsestasjon, barnefysioterapi, hab tjenesten, Pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og barnevern (BV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnehagens innhold og oppgaver 
 
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. 

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

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

                                                                                       (Utdrag fra barnehageloven § 1 Formål) 

 

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 egen verdi 
og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele barnehagedagen i Ullerøy 
barnehage. 
 

Lek 
Barn leker for lekens egen del. I lek uttrykker barn seg, får nye erfaringer sammen med andre. 
Gjennom lek utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse.  
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. 
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Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Læringsverkstedets barnehager har faglig sterke, 
trygge og varme medarbeidere som møter barna med varme og omsorg, respekt og forståelse. 
 

Læring 
Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, både egen initierte 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. 
 
 

Barns rett til medvirkning 
 

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

                                                                  (Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning) 

 
FNs barnekonvensjon er nedfelt i barnehageloven og skal sikre barns meninger blir hørt og tatt på 
alvor. 
 
Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt, forstått og respektert av voksne som er 
anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle i møte med hvert enkelt barn og barn i grupper. Barn 
erfarer medvirkning og innflytelse når de får delta aktivt i dialog og samhandling med barn og 
voksne, og de erfarer at deres meninger og innspill bidrar til endring.  
 
Vi har fokus på å ta barnets initiativ i hverdagen. Det skal være tid og rom for å stoppe opp, og ta 
seg tid til å f.eks studere en bille som barnet finner i skogen. Personalet er bevisst hvilken måte 
de møter barnet, og deres ønsker i hverdagen. Medvirkning handler også om at vi alle har et 
ansvar, f.eks å rydde etter oss, hjelpe til ol. Dette snakker vi med barna om i det daglige.  

 

Likestilling 
 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.                                                                

(Utdrag fra barnehageloven § 1 Formål) 

 
Barnehagen bidrar i danningen av barnas verdier og holdninger. Vi har fokus på at barna skal ha 
møtes som likeverdige individer, uavhengig av kjønn og de oppmuntres til aktiv deltakelse 
barnehagens fellesskap og aktiviteter.   
 
Våre medarbeidere er bevisste på sine egne holdninger til, og samfunnets forventninger, til gutter 
og jenter. Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles på en helhetlig måte i barnehagens innhold 
og oppgaver. Barn erfarer likestilling i praksis i vår fordeling av oppgaver og ansvar mellom kvinner 
og menn i personalgruppen, og i lek og aktiviteter for barna, både i formelle og uformelle 
læringssituasjoner.  

 
 
Likeverd og inkluderende fellesskap 
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Våre medarbeidere har og tar ansvar for at hvert enkelt barn opplever at de selv og de andre i 
barnegruppen er viktige mennesker som har betydning for fellesskapet i barnehagen.  
 
Hvert barn er et unikt menneske og skal møtes med respekt for sin person og bakgrunn. Barn med 
dobbel kulturidentitet skal oppleve anerkjennelse og respekt. Minoritetsbarna og deres familier er 
en viktig ressurs i barnehagens arbeidet med likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse. 

 
Sammenheng og samarbeid mellom barnehage - skole 
 
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehagen til 

første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i samarbeid med barnets hjem. 

Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.              

(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 59)  

 
 
Våre barnehager legger til rette for at det siste året før skolestart er innholdsrikt og lærerikt, sosialt 
og morsomt. Barna skal få ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å skolestart. 
Vår barnehage følger kommunens vedtatte planer for overgang barnehage/skole. 
 
I Læringsverkstedets arbeid med overgang fra barnehage til skole inngår følgende: 

• Bidra til et helhetlig opplæringsløp for hvert enkelt barn med god sammenheng og overgang 
fra barnehage til skole. 

• Tilrettelegge for barn med særskilte behov  

• Tilrettelegge for minoritetsspråklige barn. 

• Avtale og gjennomføre skolebesøk   

• Egne opplegg for de eldste barna som gjør det spesielt å være i førskolegruppa. 

 

 
 
 
Læringsverkstedets pedagogiske konsept 
 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver inneholder 7 fagområder som alle gir klare 
retningslinjer og krav om hva barnehagens innhold skal være, og hvilke temaer vi skal jobbe med. 
I Læringsverkstedet har vi valgt å dele uka inn i fem faste dagstemaer, der en eller flere av 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 

som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd 

og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene.                                                   (Utdrag fra barnehageloven § 1 Formål) 

 

• Barnehagetiden avsluttes på en god måte. 

• Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag. 

• Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole. 

• Foreldre godkjenner informasjonsoverføring, og har muligheter for aktiv medvirkning i denne. 

• Lærere i barnehage og skole har felles møteplasser. 

• Kommunen initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp samarbeidstiltak. 

• Barnehage- og skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for samarbeid. 

                           (Veilederen «Fra eldst til yngst» s. 9) 
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rammeplanens fagområder blir ivaretatt og omhandlet. Vi har daglige samlingsstunder og grupper 
hvor vi fokuserer på ulike temaer. Interaktive samlinger er varierte og lar barna delta med alle 
sansene sine. 
 
Leken er for barna den viktigste aktiviteten i våre barnehager. Barns lek og læring skjer samtidig. 
Det skal være lystbetont og morsomt, spennende og litt utfordrende. Barns kompetanse utvikles 
gradvis, og over tid. Den lekes, erfares og læres når vi bruker innholdet i Hjerteprogrammet, 
Mattelek, Språk, Kreativitet eller Natur, Lek gjør erfaring og læring morsomt, naturlig og lett å 

mestre. I våre barnehager er lek og bevegelse representert i arbeidet med 
alle fagtemaer. Lek og bevegelse henger tett sammen og handler om 
livsglede og gode mestringsopplevelser. Gjennom lek tilegner barna seg 
allsidige erfaringer. Lek og læring er derfor tett sammenvevd for barn i 
barnehagealder. 
 
Rammeplanens fagområder er representert i både temaarbeid, 
prosjektarbeid og gjennom hverdagsaktiviteter i løpet av hele dagen.  

 

Fem fagtemaer 
I arbeidet med fagtemaene får barn utviklet sin nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær samtidig 
som de får utfordringer med utgangspunkt i egne interesser, kunnskaper og ferdigheter. 
  
Læringsverkstedet har utviklet ett eget pedagogisk konsept med fortolkning av rammeplanens 
innhold. De syv fagområdene er satt sammen i fem fagtemaer. I våre barnehager skal det arbeides 
svært systematisk med alle fagområder. Hvert fagtema har en fagdag per uke. Barna blir kjent med 
læringsvennene, som er syv figurer som representere fagtemaer og innholdet i vårt pedagogiske 
konsept. Vi arbeider tverrfaglig med vårt pedagogiske innhold og det vil sjelden bli arbeidet med 
kun et fagområde om gangen. I lekende læring, samspill og mestring erfarer barna at det oppstår 
spontane situasjoner og dialog som rommer våre fem dagstemaer: 
 
 
 

• Hjerteprogrammet  

• Språk  

• Natur  

• Mattelek 

• Kreativitet  

 
Hjerteprogrammet – Jeg er verdifull! 

Hjerteprogrammet er selve kjernen og hjertet i Læringsverkstedets 
pedagogiske arbeid. For oss er Hjerteprogrammet formålsparagrafen i 
praksis. Hjerteprogrammet er en viktig del av vårt arbeid med å sikre barns 
rett til medvirkning i våre barnehager. Det er utviklet for å gi barna mest mulig 
av positive opplevelser som de skal ha med seg resten av livet. Mye av 
grunnmuren for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. 
Vi har fokus på at hvert barn hører og opplever at de er verdifulle hver eneste 
dag. 

 
Læringsverkstedet arbeider helhetlig med barns sosiale kompetanse. Hjerteprogrammet har hjertet 
som symbol og bygger særlig på innholdet i rammeplanens kapittel 2.4 Sosial kompetanse og 
fagområdene «Etikk, religion, filosofi» og «Nærmiljø og samfunn». Hjerteprogrammet skal utvikle 
barna både som enkeltindivider og som en del av et sosialt fellesskap.  

 
Mål for Hjerteprogrammet 
Målet med hjerteprogrammet er å la hvert barn oppleve og erfare at de er unike og verdifulle. 
Hvert barn har verdi i kraft av å være seg selv og alle barn i gruppen bidrar på sin måte til å 
skape barnegruppen og fellesskapet som de er en del av i barnehagen.  Vi ønsker å gi barn 
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positive opplevelser i samvær med andre og lære dem sosiale “kjøreregler” som bidrar til et godt 
sosialt fellesskap. Vi gir barn aksept og forankring i egen identitet og kultur og lærer dem å ha 
aksept og respekt for andres identitet, kultur, verdier og ytringer. 
 

 
Språk 

En av våre viktigste oppgaver er å bidra til å gi barn et best mulig språklig 
grunnlag før skolestart. Våre barnehager tilbyr et variert språkmiljø som 
gir barn rikelig med muligheter for aktiv bruk av språket i samtaler, 
fortellinger, høytlesing, rim og regler, spill, bevegelse, sang og musikk. Vi 
legger til rette for at hvert barn får utvikle sine språkferdigheter så godt 
som mulig ut fra sine forutsetninger. 
 

 
Gjennom språket har barn mulighet til å påvirke sine omgivelser og være 
en del av fellesskapet. Barn trenger språk for å få delta aktivt i lek, og lek 

utfordrer barnet til å bruke og utvikle språket i samspill med andre barn. Barnet utvikler sitt ordforråd 
og sin språkforståelse i en kontekst som er trygg og god. Aktive medarbeidee bruker alle 
barnehagens aktiviteter til utvikling av barnas språkforståelse.   

  
Mål for fagtemaet Språk 
Målet for arbeidet med språk er delt i tre deler somr alle er viktige i barnehagens arbeid med 
språk:  
 
 
Innhold: barnet forstår meningen med innholdet 
 
Form: barnet har god uttale og grammatikk 
 
Bruk: barnet bruker språket i riktig sosial kontekst. 
 
 

 
 
 
Natur  

Læringsverkstedets barnehager er aktive brukere av natur og nærmiljø. 
Barna skal oppleve og erfare variasjonene i de fire årstidene og naturens 

mangfold. De skal få undre seg og eksperimentere og få forståelse for 
bærekraftig utvikling, samspill i naturen og mellom mennesker og natur. 
Barna skal være ute hver dag.  
 

 
Mål for fagtemaet Natur 
Barna skal få utforske og oppdage nærmiljøet sitt og bli kjent med ulike planter og dyr, landskap, 
årstider og vær. 
 
Natur 
I naturfag leker og lærer barna om hva som vokser i skogen, hva trær og busker heter. De går på 
oppdagelsesferd i nærmiljøet for å lete etter insekter, som f.eks edderkopper og skrukketroll. De 
blir kjent med noen av steinene/bergarter som finnes i uteområdet, de blir kjent med dyr, fugl og 
insekter. 
 
Miljø 
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Miljøvern er sentralt i barnehagen. Vi vektlegger bærekraftig utvikling og tenker gjenbruk av 
materiell og mindre forbruk der det er mulig, Vi tar vare på naturen og viser hensyn når vi ferdes 
ute. 
 
 
 

Mattelek 
I Læringsverkstedet er matematikk og lek satt i system og kalles Mattelek. 
Vi vil gi alle barn et godt grunnlag for matematisk forståelse. Barn starter 
tidlig å utvikle sin matematiske kompetanse. De er fra tidlig alder naturlig 
nysgjerrige og opptatte av tall og telling, former og størrelser, rekkefølger og 
sammenhenger. Barn bruker matematikk når de sorterer, måler og 
sammenligner. De stiller gjerne spørsmål som: Hvor gammel er du? Hvem 
er størst? Hvem hopper lengst?  

 

 
Mål for fagtemaet Mattelek 
Barna skal bli kjent med logisk og matematisk tenking knyttet til deres 
hverdag, og skape motorisk glede, trygghet og utfordringer.  
 

Form 
Barna skal bli kjent med geometriske former, lære forskjeller og likheter, kopiere, lage og bruke 
dem i leken. 
 
Tall og mengder 
Telling danner grunnlag for at barn oppdager tallmønstre. Rim, regler og sangleker er fine 
aktiviteter å bruke for å lære om tall og mengder.  
 
Posisjon og plassering  
Posisjon og plassering gir barna erfaring i romforståelse. 
I hvilke situasjoner kan vi lage rekker og jobbe med posisjon og plassering, hvem er først, sist 
hvor i rekka står jeg? 
 
Størrelser, mønster og sortering 
Sorteringen handler om å gruppere etter visse kriterier, størrelse, høyde, lengde, farge med mer. 

Sortering kan vi gjøre både inne som ute. Ta i bruk barnas fantasi for å lage 
nye mønster. 
 
Mål og vekt 
Barna skal erfare hvor tungt og lett noe er, hvor kort og langt noe er. 
  

 
Kreativitet  

Kunst, kultur og estetikk har en sentral plass i alle våre barnehager. Å 
stimulere barns fantasi og skaperglede er en av våre viktigste oppgaver. Vi 
ønsker at de skal oppleve gleden ved å skape ting selv, og gleden av å skape 
ting sammen med andre. Tryggheten og opplevelsen det gir å utfolde seg, er 
viktig for ethvert barn og blir verdifull ballast for barna resten av livet. 

 
 
 
Ved å ta i bruk fantasien og utvikle kreativ tenkning danner vi et grunnlag for at hvert barn kan 
utrykke seg på sin måte. Det er viktig at de voksne er lyttende og oppmerksomme i samspillet 
med barna i den kreative prosessen, slik at de får lyst til å utforske de ulike områdene i 
kreativitetspaletten. Fokuser på hvert barns sterke sider og interesser, og lytt til hva de føler, 
uttrykker og mener. 
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Vi vil at hvert barn skal få utfolde seg gjennom musikk, dans, sang, tegning, drama, film, 
fortellinger og lek. Vår jobb er å gi fantasien næring og ideene vinger hver eneste dag. 
 

Mål for fagtemaet Kreativitet 
Barna skal få erfaring i ulike kreative uttrykk, og ulike ferdigheter og teknikker. De skal 
oppmuntres til å skape sitt eget uttrykk. 

 

Et godt måltid 
 
Læringsverkstedet har i samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag utviklet 
 «Et godt måltid» som ble lansert og tatt i bruk i alle våre barnehager i 2016. Vi er bevisst på bruk 
av gode og gjerne lokale råvarer, og tilbyr varierte måltider med enkle og gode smaker. 
 
I følge rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og 
kunnskap når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Måltidet er for oss en arena for 
fellesskap og samspill, mestring, fine opplevelser og gode samtaler.  
  
I Ullerøy barnehage har vi en matansvarlig som deltar på kurs, og holder oss oppdatert på Et 
godt måltid. Et resultat av dette er at vi har foretatt noen endringer på varm mat-menyen slik at 
maten i større grad er laget fra bunn. Til brødmåltidene fortsetter vi å tilby agurk og paprika, og 
godt og variert pålegg som f.eks makrell i tomat, leverpostei, fiskepudding, ost ol. Vi har ikke 
lenger prim til brødmåltidene. Grovt brød bestiller vi fra Skoglund bakeren.  
På foreldremøte høsten 2016 vil vi ha en gruppeoppgave der vi ønsker innspill fra dere foreldre. 
Dette som et ledd i foreldrenes mulighet til medvirkning av Et godt måltid.  
 

 
 

 
Fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling 
Vi er en liten barnehage med tette bånd mellom avdelingene. Vi er sammen morgen (frem til 
frokost), og ettermiddag (fra ca 15.45). Barna blir kjent med alle voksne på huset, da personalet 
rullerer på å ha tidligvakt og senvakt. Før overgang til stor avdeling får alle det gjelder et 
informasjonsskriv/mail. 

 
 
 
 
Maxi-klubben 
 
Skolestarterne har en egen maxi-klubb. Her jobbes det spesielt med skoleforberedende aktiviteter. 
I tillegg nyter 5 åringene i barnehagen egne privilegium som f.eks overnatting i barnehagen, 
rosaruss, besøk på brannstasjon og Inspiria. I maxi-klubben legges det vekt på bl.a vente på tur, 
rekke opp hånda ol. Vi har maxi-klubb ca en gang pr uke.  

 

Språk 
Matte-
motorikk 

Hjerteprogram Kreativitet 
Natur-
utedag 

Diverse 

Bokstaver Tall Tradisjoner Forming Naturen 
rundt oss 

 

Blyantgrep Former Normer og 
verdier 

Fantasi Eksperiment  
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Lytte Størrelser Sosial 
kompetanse 

Skaperglede Turer Klare selv: 
*hygiene   
*selvstendighet 

Samtaler, 
bruk av 
språk 

Måleenheter Engelsk sang, 
regler og telling 

Sang, drama 
og musikk 

 Trafikk-
opplæring 

Rim/regler Sortering Snakke i 
forsamling 

  Besøk på 
Skole 

Rytme i 
språket 

Butikklek     

Tekst og 
bilder 

Bevegelseslek     

Skrive sitt 
navn 

Bruk av ball     

Øve på 
adressen 
sin 

Menneske-
kroppen 

    

 
 
Progresjon 
 
Barnehagen er en lærende organisasjon som skal ha rutiner for å sikre at man hele tiden utvikler 
egen praksis. Læringsverkstedets interne kvalitetssikringssystem angir noen punkter som 
barnehagen skal vurdere hvert år. I tillegg skal hver barnehage, senest i august hvert år, velge ut 
et satsingsområde fra rammeplan, virksomhetsplan eller årsplan.  
 
 
 

 
Progresjonsplan for arbeid med fagtemaene 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med fagområdene som er 
beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden 
opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i 
forbindelse med hverdagsaktiviteter. 

• Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.  

• Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 

• Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer     
med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

 
 

 
For mer informasjon om våre kvalitetsstandarder.se: Læringsverkstedets virksomhetsplan.  

 

 
Tema og prosjektarbeid 
 
I Læringsverkstedet arbeider vi med å møte og ivareta barns undring og lærelyst ut fra ulike 
innfallsvinkler.  
 
Temaarbeid innebærer at vi over en periode konsentrerer oss om et bestemt og avgrenset 
område som de voksne har planlagt sammen med barna. Gjennomføringen av planene skal 
ivareta barnas innspill og medvirkning. 
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Prosjektarbeid dannes og formes ut fra barnas ideer, interesser og nysgjerrighet. I prosjektene 
handler det om å få tak i hva barna er opptatt av for deretter å inspirere, motivere og legge til 
rette for aktiviteter, lek, undring og læring. Å arbeide med prosjekter gir barna og den voksne 
mulighet til å fordype seg og reflektere sammen om et emne. Barna får en unik mulighet til å 
medvirke i egen hverdag og egne læringsprosesser. 
 
Både temaarbeid og prosjektarbeid er viktige elementer i det det pedagogiske arbeidet. 

 
 
Aktuelle dokumenter for barnehagens pedagogiske arbeid 
 
Lov og forskrifter 

• Lov om barnehager (barnehageloven)  

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rev. utg. 2011) 
 
 
Meldinger til Stortinget 

• Meld. St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring 

• Meld. St. 24 (2013-2013) Framtidens barnehage 

• St.meld. 41 (2008 – 2009) Kvalitet i barnehagen 
 
 
Læringsverkstedets dokumenter 

• Veilederen «Vår pedagogikk»  

• Handlingsplan 

• 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) 

 
Rapport fra Utdanningsdirektoratet 

• Realfag i barnehagen. (2015) 
 
 
Lenker til aktuelle hjemmesider 
Læringsverkstedet 
Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage  
Utdanningsdirektoratet/Barnehage   
PBL - Private barnehagers landsforbund 
 
 
Informasjon om dokumenter det vises til i årsplanen 
Dokumentene som det vises til i årsplanen står oppført i oversikten over.  
Vil du lese mer finner du dem enklest ved å gå inn på lenkene til aktuelle hjemmesider og søke 
etter dokumenttittelen. 
 

http://www.laringsverkstedet.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/id1029/
http://www.udir.no/Barnehage/
http://www.pbl.no/no/
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