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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 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.

Lekende læring, samspill og
mestring
Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi
barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er
samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement
vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille
spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på
egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for
barns ulike perspektiver og opplevelsesverdener.
I vår barnehage deler vi barna i mindre grupper, slik
at hvert barn skal få mer fokus, bli sett og hørt. Vi
legger til rette for gode lekemiljøer, hvor rommene i
barnehagen har flere lekesoner for variert lek og
aktivitet. Uterommet brukes aktivt til lek og aktiviteter sammen med aktive voksne, som er tilstede for
barna, veileder, leker og er støttende i barnas hverdag.
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Velkommen til Læringsverkstedet
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
I barnehagen skal barns lærelyst og læringspotensial møtes og ivartas 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 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 og løfter

Læringsverkstedet har tydelige verdier som arbeidet i våre barnehager skal bygge på.
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.

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 beste 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.

Vårt løftet til kommunen

Vi skal være en god lagspiller og skape et godt samarbeid med lokalsamfunnet for å gi barna varierte opplevelser og tilknytning til nærmiljøet. Et godt samarbeid med kommunen kan berike både barnehage og lokalmiljø og bidra til å gi barnehagen en lokal forankring.
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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 ansat-

te.

•

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.
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Planlegging, dokumentasjon og vurdering
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. 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

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. 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

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 barnehagen som lærende organisasjon. Vurdering er viktig for å kunne fornye virksomheten og barnehagen som organisasjon. Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og
rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017).
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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. 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.
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Barns medvirkningBarnehagen 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.

Omsorg

I vår 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 Doremi Våler.
Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker, lærer, og deltar i ulike rutinesituasjoner (som for eksempel stell,
måltider, påkledning osv).

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 vår barnehage 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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DOREMI VÅLER er en basebarnehage med plass til ca 65 barn.
Barnehagen startet opp i august 2007 og flyttet inn i nytt bygg i
mai 2008. Barnehagen ble kjøpt opp av Læringsverkstedet i mai
2011 og har hatt DoReMi-konsept siden august 2011.
Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser rett ved skogen og
lysløypa. Barnehagen har stort ”parkmessig” uteområde med fjellknauser, grillhytte, sykkelstier, klatrestativer, husker og
sjørøverskute.
Barnehagen har egen uteplass i skogen. Her har vi gapahuk,
bålplass, klatretau og hinderløype.
Vi har et inngjerdet område med ”fjøs” hvor vi har høner. Barna er
med på å gi mat og omsorg til dyrene. Foreldre har ansvar for å
mate dyrene i helgene og andre dager som barnehagen har
stengt.
FØLG OSS PÅ FACEBOOK:
https://laringsverkstedet.no/valer
PLANLEGGINGSDAGER 2017-2018

•
•
•
•
•

FREDAG 17. AUGUST (SAMME SOM SKOLEN)
FREDAG 21. SEPTEMBER (ÅRSKONFERANSE)
MANDAG 12. NOVEMBER (SAMME SOM SKOLEN)
ONSDAG 2. JANUAR (SAMME SOM SKOLEN)
VÅR 2019 (DATO KOMMER) FELLES FOR
VÅLERBARNEHAGENE

DOREMI er et

MUSIKKONSEPT. Vi legger også
stor vekt på SPRÅK og på
ESTETISKE FAG som forming, dans
og drama.

KONTAKTINFORMASJON:
LÆRINGSVERKSTEDET AVD. DOREMI VÅLER
FOLKESTADÅSEN 2
1592 VÅLER
1-årsgr: mobil:97997269
2-5 årsgr: mobil:97997268 (stor base)
Styrer: 90738313
EPOST: vaaler@laringsverkstedet.no

Visste du at:
5-ÅRINGENE
LÆRER Å SPILLE ET
INSTRUMENT.
DETTE BARNEHAGEÅRET SKAL DE
LÆRE FIOLIN

Barna er organisert i 5 aldersgrupper med en
pedagogisk leder på hver gruppe. I tillegg har
vi to pedagoger på huset.

Gruppene har fargenavn og symboler:
RØD:
GUL:
BLÅ:
GRØNN:
ORANGE:

1-årsgruppe
2-årsgruppe
3-årsgruppe
4-årsgruppe
5-årsgruppe
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DAGSRYTME 2-5 ÅR
06.45 BARNEHAGEN ÅPNER
08.00-08.30 FROKOST
09.30-11.30 SAMLINGER / AKTIVITETER
11.30-12.00 LUNSJ
12.00-14.30 AKTIVITETER UTE/ HVILE
14.30 FRUKT/KNEKKEBRØD
17.00 BARNEHAGEN STENGER
DAGSRYTME 0-1 ÅR
06.45 BARNEHAGEN ÅPNER
08.00-08.30 FROKOST
09.30-11.00 SAMLINGER / AKTIVITETER
11.00-11.30 LUNSJ
11.30 SOVETID/LEK UTE
14.00 FRUKT/ KNEKKEBRØD
17.00 BARNEHAGEN STENGER

Visste du at:
Når de minste barna
begynner i barnehagen
får de sove og spise på
de tidene som passer
best for barnet.

DOREMI VÅLER
ER EN BASEBARNEHAGE
Med BASEBARNEHAGE mener vi:
•
Felles inngang og garderobe for hele
huset
•
Vi tenker huset som helhet
•
Barna er organisert i 5 grupper etter alder
med pedagogisk leder på hver gruppe
•
De minste barna er skjermet med egen
avdeling/oppholdssted
•
Fleksibilitet i disponering av rom
•
Ulike rom for ulike aktiviteter
•
Felles måltider for hele barnehagen
•
Faste turdager for gruppene. Alltid en
gruppe på tur.
•
Gir oss flere muligheter
•
Gir barna et bedre tilbud
•
Fellesskapet står i sentrum
•
Utnytter ressursene på en god måte
•
Alle voksne kjenner alle barna godt
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DYRA VÅRE
Dyra våre skal være en del av hverdagen til barna i vår barnehage. Det har derfor
vært viktig å anskaffe dyr som kan være til kos og hygge for alle, og som vi har ressurser og kapasitet til å ta oss av. I år har vi høner som produserer egg til barnehagen.
I helgene og ferier er det foreldrene som mater og følger med at alt er bra.
Barna tar naturlig del i både foring og stell av våre 10 høner. I den daglige kontakten
lærer barna ansvar, tålmodighet og ikke minst å vise omsorg. Hver gruppe har ansvar
en dag hver uke. Dermed får de barna som ønsker det, delta minst èn gang pr uke i
foring og dyrestell.

I omgang med dyr kan barn blant annet lære medfølelse, selvkontroll og selvtoleranse, evnen til å tolke ikke
-verbale kommunikasjonssignaler og få erfaring med
omsorg.
De voksne er gode rollemodeller og viser barna hvordan man utvikler empati med dyret og hva det liker og
ikke liker.
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Læringsverkstedets

satsningsområde
Relasjonskompetanse - Lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør.
Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner
er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i
barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt
leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert.
Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til
andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og samhandling ansatte og barn mellom barn er særlig viktig
for kvalitet i barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig
for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner
vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Barnehagens satsingsområde 2018- 2020
Relasjonskompetanse - Lokalt best, med gode relasjoner



som en rød tråd i alt vi gjør.
Veiledning som arbeidsredskap i relasjonskompetansen




Et godt måltid (se eget matkonsept)
Godt språkmiljø og barns språkutvikling,

Kommunens satsningsområde: implementere IKT-plan
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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 til utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenning, trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle overganger i løpet av barnehagetiden.
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid, slik
at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.
Det er store individuelle forskjeller på hvor raskt et barn venner seg til sine nye omgivelser. En myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. Personalet
skal sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet skal oppleve tilhørighet og trygghet, å leke, utforske og lære. Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets
beste som mål.

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.
Personalet har fokus på relasjoner og trygghet, slik at barn som bytter barnegruppe har trygge og gode relasjoner med
de voksne på de ulike gruppene.

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).
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra
barnehage tik skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen utveksle kunnskap og informasjon som
utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen får samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.
De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve ar det er en sammenheng mellom
barnehage og skolen. Barnehagen legger til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som kan gi dem godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen bidrar til at barna kan avslutte
barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna får kjennskap til hva
som skjer i skolen og skolefritidsordning.
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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, Vi følger en impelementeringsplan for IKT som er felles for
Våler kommunes barnehager.
Barnehagen må sikre at den fyller kravene som rammeplanen stiller til hva barnehagen skal
bidra til at barna får av erfaring, kunnskap og læring, samt hva personalet skal gjøre for å
fylle kravene.

PERSONALUTVIKLING
Barnehagen har fokus på personalutvikling i form av å bruke kurs, konferanser, refleksjonsmøter og ved å bruke veiledningskompetanse som flere av personalet har videreutdannet seg
i. Dette for å sikre utvikling og eventuelle endringer av egen praksis i form av positiv utvikling.

Tilbakemeldingskultur
Bra tilbakemelding gir retning og starter refleksjon om atferd og prestasjoner hos mottaker. En god og
sterk tilbakemeldingskultur skaper effektivitet, utvikling og arbeidsglede. Når en kollega eller medarbeider gjør det bra, er det viktig å kunne anerkjenne og verdsette det – men det er også viktig å kunne
snakke om feil, manglende måloppfyllelse og gi gode råd på en ryddig måte.
Tilbakemeldinger er et av de viktigste verktøyene vi har i barnehagen. Det er mange forskjellige former
for feedback og for å vite hvilken form for tilbakemelding som er riktig i forskjellige situasjoner, må
man også kjenne til, hvordan de forskjellige former for tilbakemeldinger virker. Derfor jobber vi hele
tiden med å støtte, veilede og løfte hverandre. Slik blir vi enda bedre i jobben vår som igjen påvirker
barnas hverdag til det beste for hvert enkelt barn.
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PROGRESJON

Barna skal i følge rammeplanen oppleve gleden ved gjenkjenning og det skal være
en jevn progresjon av innholdet, ethvert fagområde skal bearbeides både løpende
og periodisk. Vi benytter det såkalte ”spiralprinsippet”, der temaene jevnlig blir
repetert og barna skal oppleve gleden ved å lykkes på nytt med ting de kjenner fra
før. Samtidig skal ”spiralen hele tiden utvides, ny kunnskap og ferdigheter bygger
på det barna vet og kjenner. Ved å systematisk bygge på tidligere erfaringer og
kunnskap ønsker vi at barna skal oppleve gleden ved å strekke seg. Det betyr at
hver ukedag året gjennom har visse faste trekk som kommer igjen hver uke. I
tillegg har hver dag et spesielt fokus. Dette sikrer både gjennomgående repetisjon
og progresjon gjennom året så vel som ulike temaer og prosjekter. Vi ønsker å
skape en naturlig progresjon i innholdet i barnehagen og legger til rette for opplevelser, lek og læring ut fra modning, alder og barnas ønsker.
Vi legger sprialprinsippet og repetisjonprinsippet til grunn for arbeidet vårt. Vi
bygger videre på det som allerede er kjent.











I DoReMi Våler får alle nye barn en voksen som blir godt
kjent med barnet de første dagene. Dette for å gjøre starten til barnet så trygt og godt som mulig. Pedagogisk leder har hoved-ansvaret for å organisere personalet på sin
gruppe, slik at alle barn blir både sett og ivaretatt hver
eneste dag.
Barnemøter hvor barna får velge innhold for dagen.
Bursdagssamling/ samlingsstund.
Valg av lekestasjoner i frilek
Valg av sanger, innslag og roller til konsert
Ordensbarn
Matlaging og andre praktiske gjøremål.
Rydde og holde orden i og utenfor barnehagen.

Barna er delt inn i grupper etter alder. Hver gruppe har
faste voksne, som kjenner barna godt, og som møter
hvert enkelt barns behov. Forholdene legges godt til rette for at barnas ønsker, tanker og behov kan komme til
uttrykk gjennom lek, samarbeidsoppgaver, selvstendige
oppgaver, prosjekter, en – til - en kontakt, eller samling.
Det legges til rette for at barna kan gis rom for medbestemmelse og medvirkning. Barnas meninger og synspunkter blir hørt og ivaretatt.

Visste du at:
Læringsverkstedets kjerneverdier er:
LEKEN—AMBISIØS

Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi
klare mål og kraft til å nå dem.

RAUS—TYDELIG

Vi har takhøyde og frihet. Samtidig tror vi på rammer
og retningslinjer som gjør det trygt å være raus.

Alle ting i barnehagen har sin faste plass. Dette sikrer at barna
selv kan finne ting frem, og legge det tilbake igjen. Vi oppmuntrer
til fantasifull bruk av leker og materiale, samtidig som vi ønsker at
alle skal kunne ha glede av lekene og materialene vi har. Det
øker også barns mestringsglede og selvfølelse når de selv kan
finne frem materialer til ulike prosjekter og aktiviteter.
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FAGOMRÅDENE
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 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 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 læringen morsom, 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.
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 et eget pedagogisk konsept hvor rammeplanens syv fagområder er satt sammen i fem fagtemaer. I våre barnehager skal
det arbeides det svært systematisk med alle fagområder. Hvert fagtema har en fagdag per uke. Barna blir kjent med Læringsvennene, som er figurer som
representere områder og fag 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 alle våre fem dagstema som er:
Hjerteprogrammet
Språk
Natur
Mattelek
Kreativitet
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RØD GRUPPE
1-2 ÅR

MÅL

TILTAK 1

TILTAK 2

TILTAK 3

Lære å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, lære enkle begreper
som vi bruker i hverdagen, som et
redskap og som utrykk for egne tanker og følelser. Barna skal få gleden
ved å mestre begreper, enkle ord og
setninger.

Høytlesning og bruke pekebøker.

Aktive dialoger med barna

Samlingsstunden, hvor vi jobber
systematisk med begrepstrening ved å
benytte oss av konkreter, leker, rim
og regler og musikk

Barna skal bli kjent med enkle matematiske begreper som former,
sortering etter størrelse og farge og
begreper som størst/minst. Skape
motorisk glede, trygghet og utfordringer.

Samlingsstunden hvor vi jobber
systematisk med matematiske
begreper som tall, form, farge og
størrelse. Eks, telle hvor mange barn
som er her.

Bruke de matematiske begrepene i
frileken og ellers i hverdagen.

Bruke forskjellige bord-aktiviteter
som plattform for å øve på finmotorikk, eks klippe/lime, male,
tegne osv. La barna få utforske og
trene på finmotorikk også ute i
naturen.

Legge til rette for barna slik at de
opplever gleden av å utrykke seg
gjennom kreativitet og forming. Alle
barna skal kunne oppleve ulike
former for kreativitet som kan gi
mestringsfølelse.

Legge til rette for bord-aktiviteter for
eksempel å male, perle, leire og
tegne, som er tilpasset til hver alder,
slik at de får oppleve å mestre.

Legge til rette for at barna selv kan
Vi deler barnegruppa i to grupper. Vi
prøve å løse utfordringer de møter i
har egne dager som er satt av til
hverdagen. Vi voksne skal veilede og forming og kreativitet.
være nysgjerrige sammen med barna

FAGOMRÅDE

Barna skal få utforske og oppdage
Vi har egne turdager hvor vi går en
nærmiljøet sitt, og bli kjent med ulike tur. Turen skal være på barnas
planter og dyr, årstider og vær.
premisser. Være nysgjerrige med
barna når vi er ute på tur.

Skape opplevelsen i hvert barn at de
er verdifulle og at de har en verdi i
seg selv . Gi dem opplevelsen av at
de er nødvendig for helheten. Gi
barna positive opplevelser i samvær
med andre og lære dem sosiale
”kjøreregler” ( danning og sosial
kompetanse).

Bruke samlingsstund til å prate om
været og årstidene, dyra i skogen og
på bondegården. Hva spiser dyra,
hva sier dem, osv?

Vi tar med oss naturmaterialer som vi
bruker til kunst og forming.

Hjertesamling en dag i uka. Da setter Vi veileder barna i ” her og nå situavi fokus på følelser, glede og humor. sjoner”.
Samhandling mellom voksne og barn.
Hvordan man snakker med hverandre
og hvem man er som person.

Vi har fokus på dette i frilek både ute
og inne og ellers i barnehagehverdagen.
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GUL GRUPPE

MÅL

TILTAK 1

TILTAK 2

TILTAK 3

Begrepstrening innen ulike temaer
og logogjenkjenning.
Bli kjent med ulike eventyr, rim, regler og sanger.
Dramatisere
Rollelek og språklek

Høytlesning fra bok og med konkreter.

Voksne som bruker begreper og logoer bevisst i daglige aktiviteter.
Samtaler rundt konkreter og bilder.

Bruke ulike typer språkstimulerende
spill.

Lære noen enkle geometriske former.
Lære å telle (1-10), lære forskjell på
mange, ingen.
Ulike begreper eks. størst/minst
Øve på motorikk, koordinasjon og
balanse.
Lære farger.

Bruke former i samlingsstund.

Lytte til ulike musikksjangere.
Bli kjent med ulike rytmer og bevegelser.
Lære sanger/dans om ulike temaer.
Bli kjent med ulike formingsmateriell
som f.eks maling, tekstil, naturmaterialer og andre kunstneriske materialer.

Høre på og bevege seg til ulik musikk. Bruke fallskjerm til dans, bevegelse,
Synge ofte med gjentakelser og bruk sang og musikk.
av rytmeinstrumenter.
Bruke frisky kids/dans

Få kjennskap til dyr, insekter og småkryp i naturen.
Bli kjent med nærmiljøet og skogen.
Lære og ta vare på naturen.

Bruke bøker, eventyr, bilder av dyr, Gå på tur i nærmiljøet og i skogen.
insekter og småkryp.
Samtale med barna og la de få undre Se etter endringer i naturen.
seg.
Gå på jakt etter spor og insekter.

FAGOMRÅDE

Bruke leken bevisst for å dramatisere.

Bruke rim, regler og sanger jevnligrepetere.

Se etter
former i barnehagen/ute
Sandkasselek
Sanselek

Bruke tellesanger og telleregler.
Telle barna.
Bruke terning og lotto.

Bruke ulike motoriske leker og aktiviteter.
Bruke matematiske uttrykk og begreper bevisst i lek, og ellers i barnehagehverdagen.

Bruke ulike brett spill
Bruke ulike typer malingsteknikker.
Male på forskjellige materialer.
Bruke ulike formingsmaterialer til å
skape noe kreativt.
Sanselek

La barna få utvikle en positiv selvfø- Bruke rosestol, la barna være i fokus Bruke historiene om Mats og Milla.
Snakke om følelser.
lelse/ selvbilde.
,lære å ta imot ros, og gi ros til
Synge vennesanger.
Bli bevisst egne og andres følelser.
andre.
Ha fokus på lek, glede og humor som
en gruppe.

Sortere søppel
Leke ute i all slags vær.

Være tilstede i barnas lek, veilede de
i her og nå-situasjoner.
Utvikle fellesskapsfølelse gjennom
aktiviteter og lek.
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BLÅGRUPPE
3-ÅRSGRUPPE

MÅL

TILTAK 1

TILTAK 2

TILTAK 3

Barna skal få erfaringer med begreper knyttet til hverdagssituasjoner på både på norsk og Engelsk.
Bli kjent med ulike rim, regler og
sanger.
Gjenkjennelse av eget navn og
symboler knyttet til hverdagen

Samtale i hverdagssituasjoner, i
lek, garderobesituasjon, samlinger og under måltidene

Høytlesning, dramatisering. Fokus Bruk av konkreter og bilder.
på gjentagelse i samlingene
Spill som kimslek og lotto.

Barna skal få utvidet forståelse for
mengde, antall og sortering.
Lære om ulike geometriske former
Gjenkjenne dagsrytmen

Konstruksjonslek ute og inne,
klosser, lego, stable og sortere
ting på riktig plass i ryddesituasjon

Spill med vekt på matematiske
begreper, formjakt i hverdagssituasjoner.

FAGOMRÅDE

Matlaging hvor vi måler og veier
maten.
Måler barnas høyde igjennom
året.

Barna skal få rom til å skape noe Male og gjøre formingsaktiviteter Klippe/lime Blande farger
ut
med ulike typer materiale
fra egen kreativitet og evne. Barna
skal lære om primærfarger.
Dramatisere eventyr, synge og
bevege seg til musikk

Skape mestringsfølelse igjennom
gjentagelse av sanger, dans og
roller i dramatisering

Barna skal få:
Bruke værsirkel i samlinger. Sam-varierte opplevelser i de
tale og konkreter om hva vi har
4 ulike årstidene og få kjenne hva på oss i forhold til vær og årstid
årstider innebærer.
- få kjennskap til endringer i naturen i de ulike årstidene.
-kjennskap til hvordan vi tar vare
på miljøet

Naturvoktere, vi plukker søppel i
nærmiljøet.
Samtaler om hvordan vi tar vare
på naturen.

Følge med på endringene i naturen igjennom året..
Månedens eksperiment
-graver ned bananskall
-smelter snø

Skape opplevelse i barna at de er Hjertesamlinger med ulike temaer Lære å kjenne egne følelser samt
verdifulle. Lære sosial kompetan- innen sosial kompetanse
å se andres følelser. Bevisstgjøre
se i et godt fellesskap
barna i her og nå situasjoner.

Ha det gøy sammen.
Aktiviteter og leker som styrker
fellesskapsfølelsen hvor barna må
samarbeide og lytte til hverandre
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GRØNN GRUPPE
4 ÅR
FAGOMRÅDE

MÅL

TILTAK 1

TILTAK 2

TILTAK 3

Utrykke sine følelser, tanker,
meninger og erfaringer på ulike
måter. Bruke språket og begreper til å skape relasjoner, delta i
lek og som redskap til å løse
konflikter.

Videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke variert
ordforråd. Leker, improviserer og leker med rim, regler,
lyder og ord og oppleve
spenning og glede ved høytlesing, sang og samtaler.

Vi blir kjent med eventyr, fortellinger og sagn. Vi skal også
bli kjent med forskjellige logoer.
Bruke språket aktivt i hverdagsaktiviteter både på norsk
og engelsk.

Utforske og gjøre seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver
gjennom lese og skriveaktiviteter.

Oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger som
sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling i dagliglivet, teknologien i naturen.

Bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i
hverdagen. Leke og eksperimentere med tall, mengde
og telling.

Erfare størrelser i sine omgivelser og sammenligne disse.
Bruke kroppen og sansene for
å utvikle romforståelse og undersøke egenskaper ved former og sortere dem på forskjellige måter.

Barna skal få erfaringer med
løsning av matematiske problemer og oppleve matematikkglede.

Barna skal få estetiske erfaringer
med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som
gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon.

Bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi
til å utrykke seg kreativt. Ha
tilgang til, rom og materialer som støtter opp om deres lekende estetiske
uttrykksformer.

Oppleve forskjellige kunstneriske og kulturelle uttrykksformer som maling, fargesirkelen
og naturmaterialer.

Ta i bruk fantasi, kreativ
tenkning og skaperglede.
Oppleve glede og mestring
over egen kreativitet.
Bruke dans, drama og musikk aktivt igjennom hverdagen.

Barnehagen skal bidra til at bar- Få kjennskap til kjennetegn Utforske og eksperimentere
med teknologi og naturfenona blir glade i naturen og får er- på de ulike årstidene og
faringer med naturen som frem- kunnskap om dyr og dyreliv. mener sammen med barna.
mer evnen til å orientere seg og
oppholde seg i naturen til ulike
årstider.
Utvikle en positiv selvfølelse og Vi bruker hjertesamlingen Dramatiserer og leker. Leken
et godt selvbilde, gi barna erfa- til å utvikle et positivt sosi- er en bra arena for å øve på
ringer på hvordan de er en god alt samspill, og har dialoger sosial kompetanse og konfliktløsning.
venn og hvordan vi beholder
om hvordan vi ønske rå
venner. Lære å fungere sammen være med hverandre. Leser
som en gruppe og skape gode bøker og reflekterer rundt
relasjoner barn /barn og vokbøkene.
sen/barn
Trekker hjertebarn.

Være aktiv voksen og la barna få stille spørsmål, reflektere og delta i samtaler rundt
det de har erfart og opplevd.

De voksne er aktive, støtter
og veileder i hverdagssituasjoner ute og inne
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ORANGE GRUPPE

MÅL

TILTAK 1

TILTAK 2

TILTAK 3

Språk

Barnas språklige kompetanse utvikles
Bli kjent med bokstavene i navnet sitt i skrevet og muntlig form
Bli kjent med ulike motsetninger som kortlang, sur-søtt, mørk-lyst, kald-varm, litenstor
Lage egne fortellinger/historier

Leser for barna i smågrupper, tar med bøker
ut i naturen.
Synge navnesanger jevnlig
Fallskjermlek og ulike lek/forming med bokstaver
Navne selv det de har laget

Vi lager små fortellinger, enkeltvis eller i
Sanseleker, motsetningskort, lotto. Bruke
gruppe med utgangspunkt i bilder/konkreter. alle sansene til å utforske ulike gjenstander
Disse skrives ned, henges på veggen og leses
opp igjen. Vi dikter sang på bakgrunn av
barnas verbale og kroppslige ytringer

mattelek

Barna skal få kjennskap til grunnleggende
geometriske former
Kunne telle og gjenkjenne tall fra 1 – 15.
(regletelling, rekketelling og baklengstelling)
Få forståelse for tallmengde
Få erfaring med ulike typer mål, måleenheter og måleredskap. Lære om direkte og
indirekte måling

Fallskjermlek, geometriske brikker, bøker
Klippe og lime figurer, ta bilde og se eller
tegne inn på bilde slik at de ser at alle ting matteleker
er satt sammen av former. Bruke kroppen
som måleinstrument. Måle med tau og målebånd. vannforsøk

Kreativitet

Bli kjent med fargesirkelen, og lære om
ulike malingsteknikker.
Bli kjent med ulike formingsmaterialer.

Potetrykk på tekstil, male på tre, male med
såpe. Lære om forskjellige typer kunst og
kunstnere.
Dramatisere og lage egne fortellinger, lage
håndukker.

natur

•Utvikle forståelse for vær og ulike værforhold •Lære om bålvett og å tenne bål •Få
kjennskap til dyr, insekter og småkryp som
vi finner på tur og i nærmiljøet •Lære å ta
vare på miljøet

FAGOMRÅDE

hjerteprogrammet

Bruke magnetbilder med været på tavlen
Tilberede ulik mat på bål på tur

•Utvikle en positiv selvfølelse og et realistisk •Dramatisere eventyr og fantasier •Lese
selvbilde •Utvikle sosial kompetanse og gi
bøker/fortellinger om dette, for eksempel
barna gode muligheter til å utvikle vennskap Albert Åberg
•Lære hvordan man kan bli venner igjen
etter en krangel •Lære å fungere sammen i
en gruppe, ha det morsomt sammen og
lære o ordne opp i en konflikt.

Butikklek
Telle dager og datoer i samlingsstund
Terningspill, tellebrukker, puslespill

Lære å fingerhekle, veve.

Bruke plastelina, lage trolldeig, leire og
eksperimentere med Land art og kjemi eksperimenter.

En fast turdag i uka

Lete etter spor
Bruke internett for å lære mer om dyr og
insekter vi finner
Ta med forstørrelsesglass på tur
Voksne er gode rollemodeller, plukke søppel
på tur

•Rollespill •Følelsestrening •Ordensbarn
•Trekke ukas hjertebarn med roserunde
•Voksnen er gode rollemodeller og bidrar til •Markere FN-dagen •Bli kjent med tradisjoå videreutvikle leken.
ner og kulturer som er representert i barnegruppen
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Vi har hjertesamling en gang i uka. Da får et
av barna på gruppa sitte i rosestolen og høre
hyggelige ting om seg selv fra de andre barna og de voksne. Hilsen Hjerterud!

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 skal høre og
oppleve at de er verdifulle hver eneste dag.

HJERTEPROGRAMMET

Målet med hjerteprogrammet er å la hvert barn oppleve og erfarer 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 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.
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Visste du at:
Barn som blir lest for:
•
Utvikler et bedre
ordforråd
•
Lærer raskere å lese
•
Utvikler fantasien
•
Ofte blir glad i å lese
bøker selv

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 medarbeiderne bruker
alle barnehagens aktiviteter til utvikling av barnas språkforståelse.

I løpet av barnas år i DoReMi barnehage vil barna få
oppleve variasjon i norskfaget gjennom lek, samlings-stunder, turer, musikk, forming og andre aktiviteter ute og inne. På denne måten vil de utvide ordforrådet sitt, utvikle språket og samtaleferdighetene.

Hei, jeg heter
Rime-Rolf!

Vi jobber systematisk med språk gjennom
blant annet:
•
Samlingsstunder
•
Temaarbeid
•
Barneintervjuer
•
Aktive dialoger med barna
•
Språkleker

Mål for fagtemaet Språk

Vi legger vekt på
•
Rim og regler
•
Fortellinger og dramatiseringer
•
Systematisk opplæring av begreper

Form: barnet har god uttale og grammatikk

Målet for arbeidet med språk er delt i tre
deler som alle er viktige i barnehagens
arbeid med språk:
Innhold: barnet forstår meningen med
innholdet

Bruk: barnet bruker språket i riktig sosial
kontekst.
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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. Alle barnegrupper skal minst ha en turdag i uken.
Mål for fagtemaet Natur

Barna skal få utforske og oppdage nærmiljøet sitt og bli kjent med ulike planter og dyr, landskap, årstider og vær.

Vi har en flott uteplass i skogen
med stor gapahuk, bålplass og
klatretrær.
Minst en av gruppene er på tur
utenfor barnehagens område
hver dag. Hilsen Ute– Mons!

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 innsekter, edderkopper og skrukketroll. Vil man studere dem nærmer putter man dem i
en plastboks og ser på dem gjennom forstørrelsesglass. De blir kjent med noen av steinene/bergarter som finnes i
uteområdet, de blir kjent med dyr, fugl og insekter.
Miljø
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.
Teknikk og utforskning
Å prøve hva som skjer når en blander natron og eddik er kjempe spennende, barn liker å utforsker. Ved å gjøre
samme forsøk en mengde ganger, begynner de å glede seg, for de vet hva som kommer. Det er spennende å vite
hvordan en forbereder forsøket og får det hele til å fungere.
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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?

Jeg heter
Telle– Tariq

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
Hvordan kan barna 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. Ta med Telle-Tariq!
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
Hvordan kan du la barn på ulike alderstrinn erfare hvor tungt og lett noe er, hvor kort og langt noe er?

Visste du at:
Læringsverkstedet har
utviklet egne aktivitetshefter for mattelek i
barnehagen.
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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 å 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.

Jeg er
Fargepaletta!

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.

I DoReMi jobber vi med forming og
kreativitet på denne måten:

Visste du at:
DoReMi
Våler har egen
snekkerbod?

•
•
•
•
•

Lære om primærfarger
Male
Klippe/Lime
sanse
Sy

•
•
•
•
•

Snekre
Veve
Leire/plastelina
Perle
Jobbe med naturmaterialer
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DOREMI-KONSEPTET I LÆRINGSVERKSTEDET
Læringsverkstedet har flere konseptbarnehager. Et av konseptene er DoReMi-barnehagene. Her får barna noe ekstra i tillegg til det ordinære barnehagetilbudet. DoReMibarnehagene tilbyr musikk, språk, dans, drama, kunst og instrumenter gjennom de fire områdene:

KONSERTER,

LEKE & LÆRE MED MUSIKK,

LÆRE Å SPILLE INSTRUMENTER

ENGELSK.
Disse områdene blir symbolisert som 4 strenger. I DoReMi-barnehagene bruker vi disse 4 strengene/områdene som en ekstra faktor når vi jobber med fagområdene. Områdene
kommer ikke istedenfor, men i tillegg til arbeidet med fagområdene.
I Læringsverkstedet har vi lokal frihet. For DoReMi-konseptet innebærer det blant annet at det vil være forskjeller mellom DoReMi-barnehagene hvilken streng/ hvilket område som
er mest fremtredende og vektlagt i perioder, men alle områdene vil være dekket. Du vil alltid kunne kjenne igjen en DoReMi-barnehage fordi alle strengene/områdene vil være synlige.

UTVIDET BARNEHAGETILBUD- DOREMI KONSEPTET –ekstra foreldrebetaling.
Et utvidet musikktilbud er en del av barnehagens tilbud utover ordinært barnehagetilbud. I tillegg til
musikk legges det stor vekt på engelsk og estetiske fag som forming, dans og drama.
DOREMI- konseptet innebærer:

Vi gjennomfører 2 konserter pr. barnehageår (minimum 1 stor og 1 liten). Vi starter med små musikksamlinger i aldersgrupper før vi gjennomfører fellesøvelser. Fellesøvelser vil si å sette sammen alle
innslag til en konsert. Barna får vise hverandre hva de har lært i musikksamlingene og de får være
med på å lage konsert.

Musikksamlinger flere ganger i uka. Barna får høre og oppleve musikk, synge, spille og bevege seg til
rytmer. Vi starter tidlig med konsertforberedelser ved å gi barna «små drypp» som de får godt kjennskap til og kan formidle videre på en scene under konsertene.

Barna er med å velge roller og hva de ønsker å utføre i prosessen og på konsertene (barns medvirkning)

Barnehagen bruker musikkpedagoger til kurs og opplæring.

Barnehagen er medlem av foreningen «Musikk fra livets begynnelse» som tilbyr kurs og gir ut medlemsblad med artikler som omhandler forslag til musikkopplegg med barn i førskolealder.

Barna får kjennskap til flere ulike instrumenter gjennom klang og rytme.

De eldste barna får lære å spille et instrument med en musikklærer. (eks. fiolin, melodika, ukulele o.l.)

Ekstra fokus på språk: Engelsk. Bruk av engelske sanger, rim og regler, ansatte med engelsk som
morsmål (når det er mulig å ansette dette)
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ENGELSK
Målet med engelskopplæring er å utvikle barnas
utrolige evne til å kopiere lyder, klanger og musikken i
språket. Dette gjøres gjennom lek og læring. Vi vil
også utvikle forståelsen av engelsk talespråk og etter
hvert få barna til å uttrykke enkle ord og setninger på
engelsk.
Gruppene har engelsk-samlinger. Temaer vi fokuserer
på er bl.a.:
•
Telling
- rim og regler
•
Farger
- eventyr
•
Været
- ringleker
•
Kroppsdeler
- ukedager
•
Motsetninger
- årstider
•
Frukt
- familien
•
Grønnsaker
- Følelser
•
Klær
•
Former
•
Sanger
•
Dialog: barna lærer å uttrykke enkle setninger

Visste du at:
Barn som har gått flere
år i en DoReMibarnehage ofte kan like
mye engelsk som en
elev på 3.-4.-trinn i
skolen.

DoReMi barnehagene ønsker at lek, læring, undring og utforskning
rundt engelsk språk skal stimulere språkinteresse og nysgjerrighet
om språk. Engelsk er et verdensspråk som barna i vår samtid møter
fra de er små. Hos oss trigger vi nysgjerrigheten på språk og til å lære mer.
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Vi har ett godt samarbeider med andre
DoReMi– barnehager, hvor vi utveksler
kunnskap om barn og
musikk! Hilsen Beveg– Else!

Vi jobber med musikk fordi vi ønsker å gi barna
•
Musikkglede
•
Rytmefølelse
•
Glede over å spille et instrument
•
Musikalsk utvikling
•
Språktrening
•
Koordinasjonstrening
•
Meloditrening
•
Utvikle konsentrasjonen
•
Gehørtrening
•
Motoriske utfordringer
•
Øve opp evnen til aktiv lytting
•
Bygge opp barnets mestringsevne og troen på seg selv
•
Bygge opp barnets evne til å tørre å stå frem foran en
gruppe

MUSIKK OG DANS

Musikk og dans har en viktig plass i DoReMi
konseptet. At barna på et tidlig stadium får høre og
oppleve musikk, synge, spille og bevege seg til
musikk, stimulerer barna positivt og kan gi en
spennende innføring i musikkens fantastiske
verden. Dette kan igjen gi barna interesse for musikk for resten av livet.
Slik jobber vi i DoReMi:
•
Synger tradisjonelle og nyere sanger på norsk
og engelsk
•
Spiller rytmeinstrumenter
•
Spiller på klangstaver og melodiske
instrumenter
•
Spiller på djember
•
Dans i ulike sjangre
•
Lærer om ulike instrument; utseende og klang
•
Lytter til musikk i ulike genre
•
Hører forskjell på dur og moll
•
Marsjere
•
Høre opp– og nedadgående melodier
•
Enkle sanger i kanon og tostemt
•
Sangleker
•
Fiolinundervisning på 5-årsgruppa
•
Opptre som solist og i gruppe
•
Lage konserter
•
Opptre på ulike arrangement
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DRAMA
Leken er meget sentral i barnets
totale utvikling. Det er nettopp fra
lekens premisser at drama har sitt
utspring. Leken er preget av ”på
liksom” og denne spontane funksjonsevnen er lett å knytte til drama.
Slik jobber vi med drama i DoReMi:
•
Bevegelse til ulike typer musikk
•
Enkle improvisasjoner
•
Dramatisering av eventyr
•
Mimeleker
•
Bruk av håndduker
•
Dikter egne historier/eventyr
•
Lærer å spille en rolle
•
Dramaleker
•
Dramatiserer sketsjer

Hei jeg
heter
Leke –Liv!

I DoReMi jobber vi med drama fordi:
•
Barna får mulighet til å omdanne inntrykk til uttrykk
•
Barnet identifiserer seg lett med dukker og det
kan skape fortrolighet når en voksen ”snakker
gjennom en dukke” Dukker kan være rollemodeller
for barna og påvirke til økt kunnskap og læring.
•
Når barnet selv bruker dukker kan dette gi en større
følelsesmessig frihet, særlig når det gjelder å
uttrykke uønskede, vanskelige og negative følelser.
•
Tilpasningsevnen blir styrket av at barnet kan ta på
seg roller som det ellers frykter og være beskyttet
av dramaens trygge rammer
•
Drama stimulerer fantasi og skaperglede
•
Drama kan brukes som metode i ulike
prosjekter/temaer
•
Motivet med drama er prosessen og opplevelsen,
ikke nødvendigvis produktet.
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TRAFIKK
I barnas siste år i barnehagen legger vi vekt
på at barna skal lære enkle trafikkregler og
kunne ferdes trygt i trafikken. I tillegg har vi
trafikk– og sykkeluke i juni hvert år.
Naffens trafikkboks fra NAF og Tarkus fra
Trygg Trafikk er opplegg som skal gjøre det
enklere og morsommere å lære barnehagebarn om trafikksikkerhet.
Barnehagen er en viktig arena for barns lek
og læring. Gjennom Lov om barnehager er
personalet i barnehagen forpliktet til å
samarbeide med barnets hjem. Rammeplan
for barnehagen pålegger barnehagene å
bruke nærmiljøet for å gi barna opplevelser
og kunnskaper. Det gjør trafikk til et aktuelt
tema. Vi har også
samarbeid med
Trygg trafikk.
Visste du at: i AppStore ligger også ulike spill og bøker som handler om trafikksikkerhet tilgjengelig. Søkeord er
NAFFEN.
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FYSISK AKTIVITET

Fysisk aktivitet og bevegelse er svært viktig for
alle barn. Fysisk aktivitet forbindes med
utviklingen av motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinering av bevegelser og
mobilitet. I lek erfarer de kroppens muligheter,
øver og prøver ut egne ferdigheter. Det er
gjennom slike erfaringer at barnet kan føle seg
selv, øke kroppsbeherskelse og kontroll.
I DoReMi jobber vei med fysisk aktivitet
gjennom:
•
Motorisk trening (balansere, hinke, hoppe)
•
Ball-lek
•
Dans
•
Klatring
•
Sykling
•
Huske
•
Hoppe tau/ paradis
•
Fotball
•
Sangleker
•
Hinderløype
•
Turdag en gang i uka
•
Ski

Visste du at:
DoReMi Våler har en flott
lysløype rett på utsiden av
barnehagen. Når det er
snø kjøres det opp skispor
med snøskuter.

Vi jobber med fysisk aktivitet fordi:
•
•
•
•
•

Det stimulerer romfølelsen
Det fremmer kontroll over egen kropp
Bevisstgjør barnet om kroppsdeler
Gir glede ved bevegelse og bruk av kropp
Utvikler barnas motoriske ferdigheter
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Et godt måltid
I samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvåg
har Læringsverkstedet fokus på "et godt måltid" i barnehagen.
Gjennom ”Et godt måltid” skal vi vise barna alle verdiene et
godt måltid gir oss, og hvor mye fint vi kan lære av å dele det
med andre. Det skal handle om god mat, norske mattradisjoner
og gode råvarer, men like mye om all læringen et godt måltid
kan gi, alt fra tilberedningen til nytelsen og oppryddingen etterpå.
Et godt måltid er en viktig tradisjonsbærer og en suveren stemningsskaper. Vårt mål er at barna ikke bare skal bli glad i mat ,
men også glade av å spise den sammen med andre.
I Doremi Våler er det Svein Mørck som er matansvarlig. Han er
utdannet kokk og jobber 100% stilling i barnehagen.
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.
Visste du at:
Vi lager varm lunsj
på bål eller grill når
vi er på tur i skogen

34

DE YNGSTE BARNA I BARNEHAGEN
Tidlige erfaringer med jevnaldrende stor betydning for
barnas samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en
enestående arena for sosial utvikling og læring. De
minste barna lærer først og fremst gjennom direkte,
konkrete erfaringer med gjenstander og fenomener og
ved etterligning. De syv fagområdene kommer likevel
også her frem i barnas hverdag i barnehagen. For
barn under tre år vil ofte den uformelle læringssituasjonen være dominerende.
Små barns lek er tett forbundet med humor som vises
og utvikles gjennom samhandling barna imellom.
Barna leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet,
sine evner og forutsetninger.
Barn trenger tilstedeværelse fra voksne, et samspill
med fokus på det enkelte
barns behov.
Tolkning av barnas signaler,
følge barnets oppmerksomhet,
og blikk og sette ord på det
barnet ser på og er opptatt av.
Dette er med på å forsterke
læringen og gir en følelsesmessig trygghet for barnet.

Aktive voksne
er sentralt i Læringsverkstedets barnehager. Voksne som ser
det enkelte barn, bryr seg om å høre hva barna ønsker å formidle, er levende interessert i barnekulturen i barnegruppene og ser
på seg selv som en bevisst formidler av verdier, kunnskap og
holdninger i samspillet med de enkelte barn.
Aktive voksne betyr at de voksne i barnehagen stadig er i aktiv
lek med barna der barna er om det er ute, inne, på gulvet, i dukkekroken eller i konsentrert konstruksjonsvirksomhet. Dette gjelder både i den frie leken og i den mer strukturerte voksenstyrte
leken. Lek skal være noe morsomt som gir gode sosiale og
emosjonelle opplevelser. I noen situasjoner kan det være nødvendig å hjelpe enkelte barn til å komme med i leken eller
påvirke barnegruppen slik at leken blir inkluderende og byr på
gode opplevelser for alle barna. Det krever voksne som hele
tiden er aktivt tilstede, voksne som har sett gruppen i lek og som
kan vurdere hvordan en kan komme med nye innspill på en naturlig måte.
Det er viktig at de voksne i barnehagen er oppmerksomme på
det enkelte barns interesser og prøver å finne områder som
fenger dem. De skal være lydhøre og følsomme for barnas egne innspill, og de skal undre seg sammen med barnet. Å oppleve at andre mennesker, ikke minst voksne, ser hva man er opptatt av, gir en god start på identitetsutviklingen.
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ORANGE GRUPPE– SKOLESTARTERNE
Alle fagområdene har egne planer og detaljert innhold av hva barna skal få ta del i
som f.eks. språk og matematiske begreper. I førskolegruppa legges det vekt på å
innrette seg etter de rammer som er akseptable i samvær med andre, vente på tur,
rekke opp hånda etc.. Se tabell
Språk

Mattemotorikk

Hjerte
program

Kreativitet

Naturutedag

Diverse

Bokstaver

Mattehånda

Tradisjoner

Forming

Blyantgrep

Tall

Fantasi

Lytte

Former

Normer og
verdier
Sosial kompetanse

Naturen
rundt oss
Eksperiment

Skaperglede

Turer

Samtaler, bruk
av språk

Størrelser

Sang, drama
og musikk

årstider

Rim/regler

Måleenheter

Film/foto

Dyreliv

Rytme i språket

Sortering

Engelsk
sang, regler
og telling
Snakke i forsamling
vennskap

Tekst og bilder

Butikklek

Drodle (gjette
bilder)
Skrive sitt navn

Bevegelseslek
Bruk av ball

Jobbe med tema.

Øve på tlf.nr. sitt

Menneskekroppen

Egenvurderingsskjema: overgang
Bhg/skole ”Dette
er meg”

Øve på
adressen sin
engelsk

Bærekraftig
utv.

Klare selv:
*hygiene
*selvstendighet
Trafikk-opplæring
Skole/SFO
Besøk
Jobbe med
prosjekt

skoleoppgaver

De eldste barna i barnehagen har skoleforberedende aktiviteter i mindre grupper. I disse
gruppene jobber vi med å styrke barnas sosiale og
språklige kompetanse og læring gjennom lek, slik
at de er best mulig forberedt til skolestart.
Aktiviteter vi jobber med:
•
•

•
•

•

Mattelek: Tall og tallforståelse, former,
størrelse, sortering, mønster og symmetri
Norsk: bokstaver, blyantgrep, skrive navnet
sitt, preposisjoner, samtaler, lytte, sanger, rim
og regler.
Barna får kjennskap til kalendersystemet vårt
med måneder, uker, dager og datoer.
Vi har ordensbarn hver uke som får oppgaver
med å holde orden før og etter matsituasjoner. De lærer å ta hverandre i hånden
og takke for maten.
Vi legger vekt på at barna skal innrette seg
etter gitte bestemmelser, vente på tur, rekke
opp hånda, vise respekt for hverandre og
leker og materiell de bruker.
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Sammenheng og samarbeid 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.

Våre barnehager legger til rette for at det siste årete 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.
Våre barnehager følger så langt som mulig kommunens vedtatte planer for overgang barnehage/skole.

• 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)

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.
•
Tilrettelagte 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.
•
Gode skoleforberedende aktiviteter
•
Fokus på selvstendighet
•
Fokus på selvhevdelse/ stå frem i gruppe
•
Fokus på sosial kompetanse
•
Samarbeid med kirkebygden barnehage, felles turer med 5-årsgruppene
•
Førskoledager på Kirkebygden skole
•
Følger retningslinjene i ”fra eldst til yngst”, veileder om samarbeid/sammenheng mellom barnehage og skole, kunnskapsdepartementet:
www.udir.no/Barnehage/Pedagogikk/Veiledere/Fra-eldst-til-yngst---samarbeid-og-sammenhengmellom-barnehage-og-skole/

Visste du at:
5-årsgruppa i DoReMi Våler samarbeider med 5-årsgruppa i Kirkebygden
barnehage. De treffes på tur flere
ganger i året. De fleste skal begynne i
samme klasse på
Kirkebygden skole
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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.
”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et
foreldreråd
og et samarbeidsutvalg”
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av representanter for foreldre/foresatte, ansatte og eiere.
Barnehagen ønsker
å ha et godt og nært samarbeid med foreldrene. Dette gjøres gjennom den daglige
kontakten på avdelingen, gjennom
foreldresamtaler, foreldremøter samt
diverse arrangementer. I SU tas viktige saker opp og diskuteres. SU fungerer som et
rådgivende organ for
barnehagen.

ARRANGEMENTER MED
FORELDRE:
September/Oktober: Foreldremøte for alle foreldre

September : DUGNAD
13. desember :Juleshow og luciamarkering i barnehagen
Fredag 12. april: Påskefrokost
Mai/Juni: Sommerkonsert i Østfoldkirken
Juni: Foreldremøte for nye foreldre
Juni: Sommeravslutning i barnehagen (SU arrangerer)

Det holdes foreldremøter i barnehagen høst og vår.
AT PLANER, E-POST,
BREV , BESKJEDER
PÅ «MyKid» OG
OPPSLAG BLIR LEST

AT DET GIS BESKJED
TIL BARNEHAGEN FØR
KL 09.30 DERSOM
BARNET SKAL HA FRI,
ER SYKT ELLER
KOMMER SENERE .

AT ÅPNINGSTIDER
BLIR OVERHOLDT

AT FORELDRE HAR
OVERSIKT OVER BARNAS KLÆR SAMT MERKER BARNAS TØY

BARNEHAGENS
FORVENTNINGER TIL
FORELDRE

AT DET TAS KONTAKT
MED PERSONALET NÅR
BARNET BLIR HENTET. AT
BESKJED GIS DERSOM
BARNET SKAL HENTES
AV ANDRE ENN
FORELDRE

AT RETNINGSLINJER
FOR SYKDOM BLIR
OVERHOLDT
AT DET GIS INFORMASJON TIL BARNEHAGEN
OM VIKTIGE HENDELSER
RUNDT BARNET

Visste du at: Vi har digitalkommunikasjonsløsning
som brukes til beskjeder og
kommunikasjon mellom
barnehagen og foreldrene.
Denne løsningen fungerer
på PC, MAC, nettbrett og
smart-
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VURDERING AV BARNEHAGENS ARBEID

”Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet
skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.
Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet kan gi personalet et utgangspunkt for videre planlegging og
gjennomføring. Det kan også bidra til en åpen diskusjon om barnehagens formål, innhold og oppgaver. Faglige og etiske problemstillinger skal inngå i vurderingsarbeidet. På denne måten kan personalet lære av egen praksis og bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet.

SAMARBEID MED
ANDRE INSTANSER


ANDRE BARNEHAGER I
LÆRINGSVERKSTEDET



BARNEHAGENE I VÅLER





Barn, foreldre og personalet vurderer :
Hva
Hvem
Når

Hvordan

Spiralprinsippet/ repetisjonsbobler

Personalet

Hvert ½
år

Evaluere planer

Månedens happening

Personalet
og barna

Jevnlig

Samtaler, observasjon

Aktive voksne

Personalet,
foreldre og
barna

1 g.pr.år.

Brukerundersøkelse
Personalmøte
Medarbeidersamtaler

Barnehagens egne satsingsområder

Personalet,
foreldre og
barna

1 g pr år

Evalueringsskjema. SU-møte.

Barnehagens innhold

Foreldrene

1 g.pr.år

Brukerundersøkelse

Barneintervjuer

Ped.ledere/
styrer

Høst/
vår

Intervju laget av Dronning
Mauds Minde

Tilvenningsperioden

Rød gruppe

oktober

Gruppe møte, skrive ned
erfaringer og vurderinger

KIRKEBYGDEN SKOLE
BARNEVERNSTJENESTEN



PEDAGOGISK PSYKOLOGISK
TJENESTE
HELSESTASJON I VÅLER



ELDREHJEMMET I VÅLER
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