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Barnehagens samfunnsmandat 

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

Formål med barnehagens årsplan 

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

Årsplanens funksjon 

Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og 
arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.  

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske 
arbeid flere funksjoner: 

- Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske 
arbeidet 

- Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 
- Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen 
- Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 

 

Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes 
oppfølging og tilsyn med barnehagen.  
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Velkommen til Læringsverkstedet avd. Vennesla! 
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og 
mestring. Hver dag har vi hjerte for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av 
seg selv. 

                                      

Barnehagen vår 

Vi er en stor barnehage som ble bygget av Læringsverkstedet i 2011. Adressen vår er 
Ålefjærvegen 501, og vi har åpent fra 06.30-17.00. 

Vi er en matpakkefri fullkost barnehage, og hos oss får barna alle måltider og 
frukt/grønt. Vårt program «Et godt måltid» har fokus på sunn og tradisjonsrik mat 
laget fra bunnen av. Vi har som mål at barna skal lære å smake på nye ting og at 
maten skal være sunn og tradisjonsrik. Vi ønsker også å skape en god atmosfære 
rundt måltidet. Vi har en god avtale med Reinhartsen på Fiskebryggga, som levere 
fersk fisk til oss hver uke. 
Barnehagen vår er nøye planlagt i forhold til den pedagogiske virksomheten, med 
ulike verkstedrom og fellesrom. Vi har skogen som nærmeste nabo med mange 
gode turmuligheter, og vi ligger bare noen få minutters kjøretur fra Vennesla sentrum. 
Huset rommer to småbarnsavdelinger (0-2 år), og to avdelinger for de større barna. 
(3-5 år) 
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  

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.  
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Våre verdier 
Vi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi 
klare mål og kraft til å nå dem. 

Vi skal være «Raus og tydelig». Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer 
og retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre. 

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

Demokrati 
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 på, handle og leve på. 
Barnehagen skal gi barna 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. 
 
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 barna muligheter til å prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og 
vennskap. 
 

Barnehagens formål og innhold  
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende 
og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og 
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2005, § 1 
Formål, 3. ledd). 
 
Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og 
ivaretar rammeplanens føringer. 
Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og 
anerkjennelse. 



 

 

 

6 

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 Læringsverkstedet Vennesla. Dette gjør vi 
gjennom å bruke hjerteprogrammet, vi ser hvert enkelt barn og tilrettelegger etter 
barnas ønsker og behov. 

 
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.  
Dette gjør vi gjennom å ha lek som eget satsingsområde. Vi setter av god tid til lek, vi 
tar barns medvirkning på alvor og personalet har god kunnskap om lek og lekens 
betydning. 

Læring 
Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, både egen initiert 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».  
Vi bruker skogen og utelekeplassen aktivt i leken. Vi arbeider mye i mindre grupper, 
vi har grupper på tvers av avdelingene og samlinger basert på barnas alder og 
interesser. Vi veksler mellom spontane og planlagte aktiviteter. 

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. 
Barnehagen har fokus på hjerteprogrammet og vi er også med i kommunens egen 
satsing på Inkluderende læringsmiljø. 

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.  
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Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid  
Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til 
uttrykk og utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger 
grunnlaget for livslang læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli 
synlig og ha rom for medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk 
og psykisk forstand, for å utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal 
oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  
 

 

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.  

 
Relasjons kompetanse - Lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør. 

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette 
samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i 
barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle 
barn er inkludert.                                                                                                               Hele 
livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på 
relasjonene og samhandling ansatte og barn mellom barn er særlig viktig for kvalitet 
i barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i 
barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen 
få betydning for trivsel, utvikling og læring. 
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Barnehagens satsingsområde 2018- 2019 
Dette barnehageåret vil vi ha ekstra fokus på lek og inkluderende læringsmiljø. Vi 
arbeider også aktivt med «Et godt måltid» 

I Læringsverkstedet barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet 
og aktiviteter. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele 
barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles 
mest plass i barnehagen. Leken har en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir 
man en del av en sosial og kulturell kontekst, og barns relasjons kompetanse utvikles. 
Det vil være fokus på lekens betydning for barns vennskap. 
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Lek 
Mange ulike aktiviteter og pedagogiske metoder konkurrerer om plass i 
barnehagehverdagen, men fremdeles kan ingenting måle seg med leken, som er 
barnets egen iboende kraft. Leken kjennetegnes av at den er spontan, frivillig og 
styrt av barnets indre forestillinger, erfaringer og fantasier. 
Leken har en fremtredende plass i barns liv og derfor i barnehagen. Det er umulig for 
barn å la være å leke. Noen aktiviteter i barnehagen planlegges av personalet i 
forkant, dette er formell læring. Andre læresituasjoner (uformell læring) er de som 
bare oppstår her og nå, fordi barna er opptatt av noe. Begge situasjonene har en 
pedagogisk hensikt og er viktige for barns læring. 
Vi tar også i bruk barnesamtaler for å ta barnas medvirkning på alvor, for å se hvert 
enkelt barn og for å sikre god kvalitet i arbeidet. 
 
Lek og læring går hånd i hånd for små barn. I leken/rolleleken kan barna tilegne seg 
kunnskap, sosiale ferdigheter, utvikle språket, bearbeide følelser, lære seg normer og 
verdier. Leken bidrar til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Barnet leker 
med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger. Det er derfor viktig 
at barnehagepersonalet utvikler høy kompetanse på lek. Forskning viser at når barn 
og foreldre blir spurt om hva som er det viktigste i barnehagen, er svaret entydig - 
vennskap og lek! 

Vi ønsker at barna skal: 
Være i lek over tid. Kunne leke alene og med andre. Mestre turtaking. 
Leve seg inn i rollelek, glemme tid og sted. Være mer selvstendig i lek. Bringe nye 
elementer inn i leken. Ha humor i leken og viseglede av å være med andre. 
Oppsøke barn på en positiv måte. 
 
Vi vil være: 
Trygge og tilgjengelige voksne i leken. Voksne som fungerer som” ladestasjoner” for 
barna for å skape trygghet. Barna skal alltid ha tilgjengelige voksne de kan søke 
trygghet hos. Vi vil være voksne som tilrettelegger for lek. Vi utvider og beriker leken.  
Vi veileder og kommer med nye ideer og innspill. Bygger videre på barnas interesser 
og nysgjerrighet. Tar initiativ til lek og aktivt bidrar til at alle kommer inn i leken 
 
Kommunens satsingsområde 

Inkluderende Læringsmiljø 
Vi er med i Vennesla kommune sin satsing på et inkluderende Læringsmiljø.  
Målet med denne satsingen er at alle barn skal oppleve et godt og inkluderende 
læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. 
 
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.  
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Et godt måltid    
Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve 
stammen i vårt pedagogiske konsept og inngår derfor som del av innhold og arbeid 
med alle våre fem fagtema. 

Læringsverkstedets barnehager skal være en arena hvor barn får oppleve matglede 
og matkultur. Vi har i samarbeid med Ryfylkekokken Frode Selvaag og Arne Brimi 
utviklet «Et godt måltid». Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus på et sunt og 
variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er aktive 
deltakere i hele prosessen med planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring 
av selve måltidet og opprydding etterpå. Måltidet for oss handler om mer enn bare 
å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser 
og samtaler. Dette er en del av hvert enkelt barns danningsprosess og bidrar til 
utvikling av barnas sosiale kompetanse. 
Vår barnehage arbeider aktivt med å gi barna et godt og sunt måltid. Vi serverer 
hjemmelaget brød hver dag, og vi får levert fersk fisk fra Reinhartsen på Friskebrygga.  
Noen barn er med og forbereder og lager maten sammen med en voksen. Barna 
skal lære å smake på nye ting, og de skal bli vant til sunn og tradisjonsrik mat. 
 

«Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag 
for å utvikle matglede og sunne helsevaner» 

     (Rammeplan for bhg. 2017 s.11) 
Barns medvirkning 
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og 
oppmuntre til at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, 
jmf. Barnehageloven §3 og §3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 
nr.1. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder om 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. 
Læringsverkstedet har siden våren 2017 hatt ekstra fokus på mobbing. Og vi kom ut 
med en egen handlingsplan mot mobbing. Dette er et alvorlig og vanskelig tema 
som vi tar på alvor i vår barnehage. 
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Samarbeid mellom barnehage og foreldre  
 
Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor er vårt løfte til 
foreldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.  

Samarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og 
på gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal 
sikre at foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig 
omsorgs-, leke- og læringsmiljø for barnegruppen. 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
 
Foreldreråd  
Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna og skal fremme deres felles 
interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen 
skaper et godt barnehagemiljø. 
 

Samarbeidsutvalg 
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i 
barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter 
eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 
Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 
barnehagens samarbeidsutvalg. 

Samarbeid mellom barnehage og foreldre 
Vi legger vekt på å møte barn og foreldre på en hyggelig måte hver dag. Det er 
viktig å g i barnet en god start på dagen og foreldre skal være trygge på at barna 
deres får omsorg og blir sett i barnehagen. 
Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål, og barnehagen skal legge 
til rette for foreldresamarbeidet. Samarbeidet skal både skje på individnivå med 
foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå gjennom foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får innflytelse på 
barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og læringsmiljø for 
barnegruppen. 
 
Barnehagene i Læringsverkstedet har både foreldreråd og samarbeidsutvalg, slik 
barnehageloven stiller krav om.  

 
I samtale med foreldre får vi nødvendig informasjon om barnet og vi får gitt 
informasjon til foreldre når det er nødvendig. 
Hvis foreldre opplever at vi ikke har tilstrekkelig tid til dem ved henting/bringing, 
ønsker vi å få tilbakemelding om det. Ta kontakt med oss, vi ønsker å gi tilstrekkelig 
informasjon til alle. 
Vi har 1 foreldremøte på våren og 1 på høsten. Vi tilbyr 2 foreldresamtaler i løpet av 
barnehageåret. Ved behov legger vi til rette for flere samtaler. 
Vi har foreldre representert i barnehagens Samarbeidsutvalg, og i løpet av året 
arrangerer vi fester/sammenkomster der foreldre blir invitert.  Eksempel på dette kan 
være FN-dagen, Lucia feiring, Påskesammenkomst og sommerfest.  
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Planleggingsdager 2018-2019 
 

Vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret  

 Dette året blir det: 

- Fredag 14. september 2018, Årskonferanse i Læringsverkstedet 
- Fredag 19.oktober 2018 
- Onsdag 02.januar 2019 
- Tirsdag 23.april 2019 
- Fredag 31.mai 2019 

 

 

Samarbeid med andre instanser 
Barnehage og foreldre må ha en felles forståelse 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, 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og 
barnevern (BV). 
Ved bekymring har vi meldeplikt til barnevernet. 
 

Overganger  
En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Det å begynne i 
barnehagen skal oppleves som en god start, både i forhold utvikling av trygghet og 
tilhørighet. Tilvenning, trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle 
overganger i løpet av barnehagetiden. 

Ny i barnehagen 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en 
trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid, 
slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til 
andre barn.  
En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Hos oss er vi opptatt av at 
barn og foreldre skal føle seg trygge, og alltid bli møtt av kompetente, varme og 
trygge voksne. 
Den første tiden i barnehagen kaller vi tilvenningstiden eller tilknytningsperioden. Vi 
setter av tid sammen med foreldre/foresatte som er spesielt tilrettelagt for at barnet, 
personalet og foreldrene skal bli kjent med hverandre. Vi er opptatt av å skape en 
trygg overgang fra hjem til barnehagen. Den første stunden har vi hovedfokus på 
omsorg og trygghet. Vi følger så langt det lar seg gjøre, samme rutiner som barnet er 
vant til fra hjemmet. 

«Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett 
oppfølging den første tiden slik at banet kan oppleve tilhørighet og 
trygghet til å leke, utforske og lære» 

(Rammeplan for bhg. 2017:33) 
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Fra småbarn- til storavdeling  
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. 

Våren før barn skal over fra småbarnsavdeling til storavdeling, starter vi med å legge 
til rette for besøk og bli kjent periode. Vi har faste besøksdager hvor barna får god tid 
til å bli kjent med barn og voksne på storavdeling. De er med på samlinger, deltar i 
leken, er med på turer og måltider. Når tiden nærmer seg får de et eget skal med 
bildet sitt på som de kan vise til foreldrene. 

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).  

Vi i Læringsverkstedet Vennesla følger Vennesla kommunes plan «Når barnet teller» 
for overgang barnehage-skole  

Pedagogisk leder og styrer deltar på 2 dialogmøter med Hunsfos skole i løpet av 
barnehageåret, dette for å sikre at barna får en god og trygg overgang til skolen. Vi 
har også samarbeid med andre skoler i kommunen, hvor våre barn skal begynne på 
skolen. 

I skolegruppa legges det vekt på følgende punkter i samråd med Rammeplanen for 
barnehager: 

 Sosiale ferdigheter 
 Praktiske ferdigheter 
 Kommunikasjon og språk 
 Antall, rom og form 

Skolestarterne samles på tvers av avdelingene opptil flere ganger i uka. Her legges 
det til rette for at barna møter nye utfordringer tilpasset barnas utviklings- og 
modningsnivå i tråd med Inkluderende Læringsmiljø-satsinga.  

Vi deltar på: 

 «Leseglade skolestartere» i regi av Biblioteket  
 Tur med Setesdalsbanen i juni/ tur til Dyreparken 
 Arrangementer i regi av kommunen 
 Svømmeopplæring i svømmehallen 
 Skolebesøk på våren 

«Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden 
på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på 
egne evner.» 

(Rammeplanen 2017:12) 
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Vår pedagogiske virksomhet  
Planlegging  
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Barnehagen er forpliktet til å begrunne, planlegge, vurdere 
og dokumentere at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven 
rammeplanen. 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som planlegges og vurdere. Vi skal være 
en lærende organisasjon med rutiner og metoder for å sikre at man hele tiden lærer 
av egen praksis. Dette gjør vi gjennom vårt arbeid med fagområdene, lek og 
inkluderende læringsmiljø. Gjennom dokumentasjon og vurdering kan vi gi foreldre, 
lokalmiljø og barnehagemyndighet informasjon om vår virksomhet, som igjen gir 
mulighet til å fornye og forbedre barnehagen. 

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

Barnehagen bruker ulike måter å dokumentere på. Vi benytter elektronisk plattform 
benevnt Mittbarn, også som mobil-App, til dialog, plandokumenter og faglig 
dokumentasjon. Den daglige samtalen vi har med barn og foreldre er for oss også 
en veldig viktig måte å dokumentere arbeider vårt på. 

Vurdering 
Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens 
planer, barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 
Vi arbeider med systematisk vurdering av vårt arbeid gjennom hele barnehageåret, 
dette for å være en lærende organisasjon. 
Det gjøres kvartalsvis evalueringer av det pedagogiske treet og våre 
måleparametere. 

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. 
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Spiralprinsippet handler mye om det samme som repetisjonsboblene, men samtidig 
skal vi passe på at det blir progresjon for barna. Barna skal kunne kjenne igjen mye 
av det de allerede har hørt og lært, samtidig som de skal få drypp av ny kunnskap. 
Barna vil da føle på mestring samt nysgjerrighet og iver etter ny kunnskap. 
 

«Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna 
skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang» 

                                                                           (Rammeplan for bhg. 2017 s.44) 
 

Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft 
og legge til rette for barnas utforskning, 

Fra rammeplanens innhold og syv fagområder til Læringsverkstedets fem fagtema 
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 
utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold 
fra rammeplanens syv fagområder.  

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. 
Læringsverkstedet har valgt å fortolke og sette rammeplanens syv fagområder 
sammen til fem fagtemaer. Det bidrar til god organisering og progresjon i vårt 
pedagogiske arbeid. Hvert fagtema har et eget ikon som går igjen i materiell som 
barnehagen bruker i sitt arbeid.  Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat 
og helse er en del av selve kjernen i vårt pedagogiske konsept og inngår derfor som 
del av alle innhold og arbeid med alle våre fem fagtema. 

 

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for 
barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og 
VI. Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker 
rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i 
rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat 
og helse, samt temaet bærekraftig utvikling.  

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og   
inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 
språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en 
naturlig del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter 

 
              Mattelek rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form.  

Mattelek for skolestarterne er en viktig del av dette fagtemaet i barnehagen. 
Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare 
matematikk på en variert måte og som gir en begynnende matematisk 
forståelse.      
          
Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde 
Kunst, kultur og kreativitet. Kreativitet et omfattende fagtema og er svært 
ofte del av barnehagens pedagogiske arbeid med våre andre fagtema. 
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  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi og 
Nærmiljø og samfunn. I vårt fagtema Natur inngår biologi, fysikk, kjemi, 
zoologi og geologi som viktige temaer som barnehagen skal inkludere og 
la barna gjøre erfaringer med i arbeidet med dette fagtemaet. 
Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er også del av 
fagtemaet Natur. 

 

 

Barnehagens arbeid med fagområdene   

Fagtemaer 1-2 år 3-4 år Skolestarterne 

Språk 

Billedlotto 
Kims lek 
Eventyr 

Sanger med bevegelse 
Rim og regler 

Repetisjon 

Rim og regler med 
konkreter, sang, lese 

bøker, lydering, 
motsetninger, 

begrepstrening, 
rytmer/stavelser 

Lydlotto 

Rimelotto, gjøre 
oppgaver med 

bokstaver, lesetrening, 
gjenkjenne/forme/skrive 

navnet sitt, 
tekstskaping, leseglade 

skolestartere 
Lydlotto 

Natur 

Studere innsekter 
Se på trær og plukke 

blader og kvister 
Årstider 

Rim og regler 
Sang og musikk 

Gå på turer, lære om 
dyrespor, dyrelyder, 

resirkulering, 
vær/temperatur, 

mat/bål, miljø 
Vi tar vare på 

«Dammen» 

Gå på litt lengre turer, 
spikke, resirkulering, 
besøk på skolene, 

bibliotek 

Vi tar vare på 
«Dammen», og studerer 

livet der. 

Hjerte       

Samling om følelser  
Bruk av konkreter 
Små lekegrupper 

Sosial kompetanse 
Lese bøker om vennskap 

og følelser 
«Være sammen» 

Sosial kompetanse 
Hjertekalender til jul 

Hjertebarn 
Dagens/ukas hjelper 

Empati 
«Være sammen» 

Inkludering 

Selvfølelse 
Mestring 

Selvstendighet 
Turtaking 

Selvkontroll 
«Være sammen» 

Inkludering 

Mattelek 

Å telle fra 1-3 
Begrepene 

mange/ingen og 
stor/liten. 

Rydde og sortere 
Puttekasser, enkle 

puslespill. 
Kroppsbeherskelse 

Mini-Røris/Sprell levende 

Form, tall og 
mengder, posisjon og 

plassering, mål og 
vekt 

Kroppsbeherskelse 
Mini-Røris 

Regelleker 

Gjøre aktiviteter med 
tall, spille spill, bruke 
terninger, øve på å 

kaste og ta imot ball, 
øve på å sparke og ta 
imot en ball med beina 

Regelleker 
Lek med tall som tema 

Kreativitet 
Primærfarger, tegne, 

male, lime 
Ulike maleteknikker, med 

kost, munn, fot ol 
Musikk, sang og dans 

Dans, musikk, sang, 
teater, spille  

ulike roller 
Forming, trearbeid, 

maling, tegning/bilde, 
skulptur 

Spikke, male, labyrinter, 
øve på et stødig 

blyantgrep, trearbeid, 
tekstil 

Musikk, sang, dans, 
teater Prosjektarbeid 
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Lek og 
bevegelse 

Voksne tilrettelegger for 
utfordringer på ulike 
nivåer, og er støttende 
og motiverende i  
lek og aktivitet. 
Oppleve trygghet. 
Oppleve voksne som 
møter, anerkjenner og  
 
Oppleve variert motorisk 
lek, dans og 
bevegelsesglede, ute og 
inne. Det fysiske miljøet 
gir god plass for tumlelek 
også inne  
Gi barna mye rom for 
bevegelse og 
sansemotorisk lek og 
aktivitet. (Gymmadrass, 
baller, store esker, 
tunnelen, plass til å løpe) 
Daglig tilrettelagte 
aktiviteter. 
Bevegelsesleker, sanger, 
rim/regler mm 
 

Voksne legger til rette 
for fysisk aktivitet og 
varierte utfordringer 
som gym, utegrupper 
og hinderløyper 
tilpasset barnas alder 
og funksjonsevne. 
Voksne er støttende 
og motiverende 

 Tilby varierte inne og 
ute aktiviteter  

 Hinderløype ute og 
inne 

 Gi barna kunnskap 
om helse, tema 
kroppen mm 

 Respekt for egen og 
andres kropp; sette 
grenser ifht. egen 
kropp. Lære litt om 
kroppsdeler og 
funksjoner. Positiv 
kroppskontakt. 

  
 

Voksne legger til rette 
for fysisk aktivitet og 
varierte utfordringer. 
Voksne er støttende og 
motiverende i leken. 
Tilby varierte inne og  

 ute aktiviteter  
 Hinderløype ute og inne 

Regelleker  
 Legge til rette for lek og 

avspenning 
 Gi barna kunnskap om 

helse, tema kroppen 
mm 

 Respekt for egen og 
andres kropp; sette 
grenser ifht. egen 
kropp. Lære litt om 
kroppsdeler og 
funksjoner. Positiv 
kroppskontakt 
Går på turer i 
nærmiljøet året  
rundt. Delta i ulike 
former for friluftsliv 
gjennom alle årstidene 
(eks. bål, lavvo, klatring, 
korte gå-/skiturer)  
 
 

 
Voksenrollen 
Vi gir tid og rom til lek og skaper gode, nære relasjoner. Vi skaper trygghet, tilhørighet 
og tilknytning. Vi støtter barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse.  
Vi veileder og støtter barna i lek og de daglige gjøremål.  
Vi er voksne med god relasjonskompetanse som viser nærhet, varme, raushet og 
velvilje. Vi undrer oss sammen med barna, vi er nysgjerrige og utforskende. Vi støtter 
barnas kunnskapstørst. 
Barnehagen bidrar til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur. 
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