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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 Veraåsen 

barnehage 
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 
Veraåsen barnehage ble bygget av Grenland barnehagedrift i 2010.  

I 2016 ble barnehagen kjøpt opp av Læringsverkstedet AS. 

Barnehagen er bygget til å være 4 avdelinger, men kommende barnehageår vil det 

midlertidig være 5 avdelinger. 

Skolestarterne med 24 barn som har base på fellesarealene i andre etasje. 

Sjøhesten med 18 barn som er 4 år 

Blåhvalen med 16 barn som er 3 år. 

Skilpadda med 19 barn fra 1-3 år 

Sjøstjerna med 15 barn fra 1-3 år. 

 

Veraåsen barnehage har natur og friluftsliv som fokusområde. Barnehagen har nærhet til 

både skogen og sjøen, så gode varierte naturopplevelser er en stor del av vår hverdag. I 

flere år har 4 åringene vært organisert til å delta på en egen utegruppe 3 ganger i uka. De er 

da ute store deler av dagen. Det er nå avdelingen Sjøhesten som er utegruppa. I et 

skogområde like i nærheten, har barnehagen utviklet en egen naturlekeplass. Der er det en 

egen bod til turutstyr og en bålplass. Ukentlig lages det lunsj på bål. 

De siste to årene har barnehagen holdt på med utviklingsarbeid knyttet til teknologi og 

realfag. Dette har nå blitt godt implementert hos både barn og voksne. Denne kunnskapen 

tas med videre i temaer og prosjekter.  

Kommende barnehageår vil vi lage et årshjul med ulike temaer som alle avdelingene skal 

arbeide med. Hvordan det arbeides med temaene vil variere fra avdeling til avdeling. Det 

vektlegges at også barna skal ha stor medvirkning når prosjektene skal planlegges og 

videreutvikles. 
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I personalgruppa er det engasjerte voksne som tar ansvaret for barnas læring og utvikling i 

tillegg til å gi god omsorg. Det vises respekt for hvert enkelt barn og deres personlighet. 

Barnehagen skal være et godt sted å være for alle. Hverdagen skal være trygg, lystbetont og 

full av gode opplevelser. 

Barnehagen har siden 2014 hatt en avtale med Høgskolen i Sørøst Norge om å være 

partnerbarnehage. Mai 2018 forlenget vi denne avtalen med nye 4 år. Det vil derfor jevnlig 

være studenter i barnehagen som gjennomfører sine praksisperioder. 

 

Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler 

av Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap, 

vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, 

samspill og mestring. 

For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside: 

https://laringsverkstedet.no  

Barnehagens samfunnsmandat 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 

§ 1 Formål). 

Visjon 

Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens 

framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet: 

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» 

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre 

utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i 

trygghet og empati.  

Våre verdier 

Vi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi 

klare mål og kraft til å nå dem. 

Vi skal være «Raus og tydelig». Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og 

retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre. 

 

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for 

barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 

anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som 

skal gjenspeiles i barnehagen. I følge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag 

formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Disse er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 

https://laringsverkstedet.no/
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Barnehagen har startet en grundig implementeringsprosess for å skape en felles forståelse 
av Rammeplanens verdigrunnlag. Hvert tema gjennomgås med de ansatte. Det suppleres 
med fagstoff, for å knytte teori til det som skal være barnehagens praksis. Vi unngår da at 
det er privat praksis som råder. Det lages faste handlingsplaner for hvordan ulike hendelser 
skal håndteres. Respekten for hvert enkelt barn er alltid i sentrum for diskusjoner. 
Dette er en prosess som vil ta lang tid, og vi antar at det vil ta ca. 5 år å gjennomarbeide hele 
Rammeplanen.  
 
Demokrati 
I et demokratisk inkluderende fellesskap, vektlegges det at alle får anledning til å ytre seg, bli 
hørt og få delta med egne forutsetninger. 
Mangfold og gjensidig respekt  
Barna skal oppleve at det finnes mange måter å tenke, leve og handle på. Barnehagen skal 
gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av mangfoldet i 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. 
Bærekraftig utvikling 
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi legger grunnlaget for barnets 
evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. 
Livsmestring og helse 
Barnehagen bidrar til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Krenkelser 
og mobbing forebygges hele tiden. Læringsverkstedets handlingsplan mot mobbing er 
grundig gjennomgått og tatt i bruk.  
Barna skal få utfordringer i et trygt miljø, og gis 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. 

• Omsorg og lek, læring og danning 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 
 
Omsorg og lek, læring og danning  
Barnehagen legger stor vekt på at alle barn skal oppleve god omsorg fra personalet. Omsorg 
er en forutsetning for trivsel, utvikling av empati og nestekjærlighet. 
Alle skal møtes med den samme åpenheten, varmen og interessen. Personalet skal være 
sensitive for individuelle forskjeller, og være lydhøre for barnas uttrykk. På den måten kan 
barna utvikle tillit til seg selv og andre. Ved å motta god omsorg, utvikles også evnen til å 
vise omsorg for andre.  
Leken har en sentral plass, og barnehagen ser på leken som barnets viktigste læringsarena. 
Det legges vekt på å unngå unødvendige avbrytelser i leken. Klokka skal ikke alltid styre 
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dagen, samtidig som det gis rom for at lekemateriell kan bli stående uten å rydde hvis barn 
ønsker å fortsette leken senere.    
For å gi leken næring, er det avgjørende at det utvikles en god balanse mellom 
voksendeltakelse og at barna får leke selv. Personalet er viktige bidragsytere for å tilføre nye 
innspill, ideer og materiell. Personalet har kunnskap om lek, slik at tilretteleggingen blir 
tilpasset barnas alder og modning. 
• På småbarnsavdelingene legges det til rette for den første toddler-leken. Det betyr å la 

barna få mulighet til å løpe etter hverandre over store flater og herme etter hverandre. 
Måltidene er for barna en situasjon der barna ofte inviterer hverandre til kontakt med 
blikk, latter og herming. Dette er en verdifull lekerfaring som barnehagen verdsetter, selv 
om det kan medføre litt støy. 

• For de større barna lages det jevnlig lekestasjoner der det er innbydende materiell som 
skal inspirere barna til lek. I perioder deles barnegruppa inn i mindre grupper. Der 
utfordres barna til å leke med materiell de selv kanskje ikke ville tenkt på å velge. Det 
bidrar til å utvide barnas lekerepertoar. 

Danning er en livslang prosess som handler om evne til å reflektere over egne handlinger 
og væremåter. Personalet skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas 
identitetsutvikling. Barnehagen skal synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som 
verdifullt for fellesskapet. 

 
Vennskap og fellesskap 
Det er gjennom leken barna får oppleve å være betydningsfull for fellesskapet, og det knyttes 
vennskapsrelasjoner. Barnehagen jobber kontinuerlig med at alle barn skal få være med i 
lek. Mobbing er svært ofte knyttet til utestengning i lek. Vi har sett at noen tette 
vennskapsrelasjoner mellom 2 barn kan komme i konflikt med det inkluderende fellesskapet. 
I leken legger barnehagen vekt på å være sammen i fellesskapet om et felles tredje fremfor å 
fokusere så mye på bestevenner og tette vennskapsrelasjoner. Personalet skal være tett på 
leken og følge med på det samspillet som skjer mellom barna. Alle barn skal inkluderes i 
fellesskapet. 
Hjerteprogrammet benyttes som verktøy i samlingsstunder og samtaler med barna. 

 

  
 
 
 
 
 
HJERTEPROGRAMMET  0-3 ÅR 
 

OMRÅDE  DELMÅL TEMAER 
FASE 1: JEG Vi skal bidra til at barnet utvikler en 

positiv selvfølelse og et realistisk 
selvbilde, og får kjennskap til sin 
identitet: ”Hvem er jeg?” 
  

o Hvem er jeg? 
o Mine følelser 
o Jeg vil! 

 

FASE 2: DU Barna skal få innsikt i hvordan andre 
barn har det. 
De skal lære å ta kontakt med andre 
barn på en positiv måte og dele på 
leker og utstyr. Vi lærer barna å ha et 
hjerte for hverandre. 

o Hjerte for andre 
o Jeg kan stoppe opp å 

tenke meg om 
o Vennskap 
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FASE 3: VI 
 

Barna skal få lære å fungere 
sammen med andre barn i en 
gruppe.  

o Sosiale øvelser 
o Glede og humor 

 

Voksenrollen Barnehagen skal støtte barna i å 
forholde seg prøvende og nysgjerrig 
til omverdenen og bidra til å legge 
grunnlag for modig, selvstendig og 
ansvarlig deltakelse i demokratiske 
fellesskap 
Barnehagen skal bidra til å fremme 
barnas tilhørighet til samfunnet, natur 
og kultur. 

Tid og rom til lek- skape gode, 
nære relasjoner og bygger tillit. 
 
Støtte barnas identitetsutvikling og 
positive selvforståelse 
 
Anerkjennende kommunikasjon  
Skape situasjoner for lek og læring 
hånd i hånd, og veilede/støtte 
barnet i lek og daglige gjøremål  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
HJERTEPROGRAMMET  3-6 ÅR 
 

OMRÅDE  DELMÅL TEMAER 
FASE 1: JEG Vi skal bidra til at barnet utvikler en 

positiv selvfølelse og et realistisk 
selvbilde, og får kjennskap til sin 
identitet:” Hvem er jeg?” 
Vi vil lære dem å forstå følelsene 
sine og hvordan de selv og andre 
utrykker dem. Vi vil også gi dem 
mulighet til å kjenne på hva de vil, og 
utrykke det på en positiv måte.  

Snakke om kroppen og flelser 
Fotocollage om følelser. 
Dramatisere fortellinger 
Stoppsangen fra basispakken. 
Lage selvportrett, lage 
fot/hånd/fingeravtrykk. 
Ordensbarn.  

FASE 2: DU Barna skal få innsikt i hvordan andre 
barn har det. 
De skal lære å ta kontakt med andre 
barn på en positiv måte og lære 
hvordan man kan bli venner igjen når 
man har krangla.  
Lære barna å ta hensyn til og ha et 
hjerte for hverandre. 
 

Hermegåsa, Rollespill. Se på 
forskjeller og ulikheter mellom 
barna. Følelsetrening. Kongen 
befaler. Den stygge andungen. 
 
 

FASE 3: VI 
 

Barna skal få lære å fungere 
sammen med andre barn i en 
gruppe. Vi vil at det skal være 
morsomt å være sammen, med plass 
for masse gledefylt lek og tøys og 
tull.  

Rollespill mede aktuelle 
historier som har foregått i 
gruppa. ” Stole på hverandre” 
leker. Trekke ukas Hjertebarn 
med tilhørende roserunde.  

Voksenrollen Barnehagen skal støtte barna i å 
forholde seg prøvende og nysgjerrig 
til omverdenen og bidra til å legge 

Tid og rom til lek- skape gode, 
nære relasjoner og bygger tillit. 
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grunnlag for modig, selvstendig og 
ansvarlig deltakelse i demokratiske 
fellesskap 
 
Barnehagen skal bidra til at barna 
kan forstå felles verdier og normer 
som er viktige for fellesskapet.  
 
Barnehagen skal bidra til å fremme 
barnas tilhørighet til samfunnet, natur 
og kultur. 
 
 
 

Skape trygghet, tilhørighet og 
tilknytning. 
Anerkjennende kommunikasjon  
Skape situasjoner for lek og 
læring hånd i hånd, og 
veilede/støtte barnet i lek og 
daglige gjøremål  
Voksne med god 
relasjonskompetanse som viser 
nærhet, varme, raushet og 
velvilje. 

Kommunikasjon og språk 

Språk og kommunikasjon er en viktig forutsetning for deltakelse i fellesskapet. Personalet 
skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk. Dette gjelder 
også den non-verbale kommunikasjonen til spesielt de minste barna. Barnehagen 
tilrettelegger for gode språkstimulerende aktiviteter daglig, og alle barn inviteres til samspill 
og samtaler. 

0-3 år 

• For de minste barna vektlegger vi å synge faste enkle sanger, rim og regler. Vi benytter 
  oss av konkreter i form av sang-kort eller figurer, og vi bruker sanger med bevegelser til. 
  Gjentakelse er barna i denne aldersgruppen svært begeistret for. 
 
• Det gjennomføres daglig lesegrupper med barna. Det kan foregå i mindre grupper, og i 
   samlingsstunder. Det brukes enkle bøker og eventyr, og personalet samtaler med barna 
   om det som blir lest.  
 
•  Rutinesituasjoner benyttes til å samtale med alle barn. Det samtales om handlingene som 
   utføres og begreper for å utvikle barnas ordforråd. Det kan f.eks være å snakke om navn 
   på klesplagg, matvarer, lukt, smak og kroppsdeler.  
 

 

3-6 år 
 
• Det gjennomføres daglig større og mindre lesegrupper for barna. Det brukes også 
  lydbøker.Det samtales med barna om det som blir lest, og på den måten øves inn viktige 
  begreper. 
 
•  Barna oppmuntres av personalet til samtaler om ulike temaer og fenomener. Voksne og 
   Barn undrer seg sammen.  
 
•  Barna presenteres for bokstaver og ulike former for bokstavlek. 
 
•  Personalet leker med språket i form av rim, regler og tøyseord, og det synges daglig 
   sanger. 
 
•  Barna får lage egnehistorier og fortellinger. De skrives ned, kan henges opp på veggen 

   og leses opp igjen. 



 

 

 

10 

 
 

Læringsverkstedets pedagogiske konsept  
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har 

utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og 

Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om 

barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.        

Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for 

Læringsverkstedets pedagogikk.  

Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid  

Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og 

utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang 

læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for 

medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å 

utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av 

anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  

 

 

 

Lekende læring, samspill og mestring 
Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli 

den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, 

fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke 

opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns 

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

Læringsverkstedets 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. 
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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- 20 

         

 
Barnehagens satsningsområde har helt fra oppstart vært natur og friluftsliv. Dette kommer vi 

til å fortsette med å utvikle videre. Sjøhesten/Utegruppa arbeider spesielt mye med dette 

satsningsområdet. De arbeider for at barna skal utvikle glede og fantasi for å bruke naturen 

som lekeplass. Barna skal få tid og ro til å leke på en nøytral arena der vi ikke blir påvirket av 

stereotype leker. Det vil bli fokus på bærekraftig utvikling. Barna skal bli kjent med naturen, 

og utvikle en gjensidig respekt for dyre- og plantelivet vi omgir oss med. Barnehagen er 

opptatt av fellesskapet, der alle er inkludert. Alle har ansvar for hverandre og alle har ansvar 

for å bidra.                                                                                                                               

På Sjøhesten/utegruppa er det fokus på at barna skal få oppleve mestring og glede med å 

være ute i naturen i all slags vær. Personalet er opptatt av å selvstendiggjøre barna, og de 

skal erfare sammenhengene mellom det å kle seg riktig, det å holde varmen når vi er ute og 

det å finne glede i å være ute når været gir oss utfordringer. Samtidig har er det fokus på at 

barna skal oppleve ulike måter å tilberede mat ute i naturen, og utvikle en åpen og nysgjerrig 

holdning til mat og nye smaker. 

Når barnehagen nå har blitt en del av Læringsverkstedet, vil personalet bruke kommende 

barnehageår til å sette seg mer inn i og implementere Læringsverkstedets pedagogikk. 

Hjerteprogrammet er allerede godt i gang. 

Læringsvennene skal introduseres for barna, knyttet til arbeidet med fagområdene i 

Rammeplanen.  
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Barns medvirkning 
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og oppmuntre til 

at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jmf. Barnehageloven §3 

og §3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1  

• Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling, og motarbeide alle former for 

  diskriminering. Læringsverkstedets handlingsplan mot mobbing er godt gjennomarbeidet i 

  personalgruppa, og tas i bruk. 

• I prosjektarbeid og temaarbeid blir det lyttet til det barna har å si. I planlegging tas barnas 

  innspill og forslag med. Planleggingen blir da et samarbeid mellom barn og ansatte. 

  For de yngste barna innebærer medvirkning at personalet må være lydhøre for alle uttrykk. 

  Barn uten verbalt språk kommuniserer gjennom kroppsspråk, mimikk og andre  

  følelsesmessige uttrykk. Personalet fokusere på å lytte og tolke alle barns kroppsspråk 

  og handlinger. 

• Likestilling handler om å gi alle like muligheter uavhengig av kjønn, personlighet, etnisitet 

  og sosial bakgrunn. Barnehagen bruker tid på å observere barnas interesser, samspill og 

  ferdigheter. Observasjonene brukes aktivt for å kunne tilrettelegge for å gi alle like 

  muligheter.  

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  
• Personalet vektlegger at foreldre og barn blir sagt "hei " til og ønsket velkommen på en god 

  måte. Ved henting gis det informasjon om hvordan barnets dag har vært.  

• Personalet lytter til foreldrenes forslag eller innspill. Foreldre oppfordres til å stille spørsmål 

  hvis det er noe de lurer på eller ikke er så fornøyd med. Det bidrar til å gjøre barnehagen 

  bedre.  

• Det tilbys foreldresamtale 2 ganger i året. 

• Det er foreldremøte, foreldreråd og møte i samarbeidsutvalget 2 ganger i året. 

• MyKid er den foretrukne informasjonskanalen mellom hjem og barnehage. 

  I kalenderen der vil det ligge en oversikt over tidspunkt for planleggingsdager, foreldremøter 

  og arrangementer.  
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Overganger  
En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Det å begynne i barnehagen skal 

oppleves som en god start, både i forhold utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenning, 

trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle overganger i løpet av 

barnehagetiden. 

Ny i barnehagen 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og 

god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid, slik at barnet får 

tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. 

Barnehagen sørger for gode informasjonsrutiner helt fra barnehagestart. Det sendes ut 

informasjonsbrev, og det holdes foreldremøte for nye foreldre. 

Ved oppstart får barna en gradvis tilvenning til barnehagen. Barnet får sin egen 

tilknytningsperson å forholde seg til i starten.  

Så raskt som mulig har vi en oppstartsamtale med foreldrene for å få mest mulig informasjon 

om barnet. 

Sandefjord kommune har laget en egen handlingsplan for tilvenning i barnehage, og 

barnehagen har valgt å følge denne.  

 

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. 

Når barna skal bytte avdeling, sørger personalet for at barna får bli kjent med avdelingen de 

skal starte på. I god tid på forhånd arrangeres det jevnlig besøk til ny avdeling. Ved behov 

arrangeres det foreldremøte for å gi foreldrene informasjon. 

Gjennom samtale blir barna godt forberedt på at de skal bytte avdeling 

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 følger en egen fagplan for overgangen mellom barnehage og skole. Denne er 

tilpasset rutiner som er laget for Sandefjord kommune. 

Skolestarterguppa består i år av 24 barn. De blir også i år samlet på fellesrommet for å ha en 

egen avdeling der. Det viktigste arbeidet som gjøres med skolestarterne er å gjøre dem 

sosialt forberedt til å starte på skolen. Det øves på å vente på tur, samspille med andre og 

være selvstendig ved påkledning og toalettbesøk. 

• Det øves på lek med bokstaver, tekstskaping, mengdeforståelse og blyantgrep. 

• I forbindelse med turer øves det på å ferdes i trafikken. 

• Det arrangeres overnatting i barnehagen på våren. 

• Barnehagen samarbeider med de andre barnehagene i nærmiljøet om jevnlige felles turer i  

  nærmiljøet.  
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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. 

• Personalet planlegger på avdelingsmøter, ledermøter og personalmøter. 

• Alle avdelinger lager et månedsbrev hver måned med evaluering fra måneden som har 

  vært, og planene for neste måned. Planlagte aktiviteter føres inn i kalenderen i MyKid. 

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 skiller mellom dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon. 

  Fotografier og barnas arbeider henges opp på avdelingene som dokumentasjon. Denne 

  dokumentasjonen benyttes i samtale med barna, for å få et innblikk i hva barna tenker og er 

  opptatt av. Dette er med på å gjøre dokumentasjonen til en pedagogisk dokumentasjon. 

  Refleksjonene sammen med barna tar vi med videre inn i planleggingsarbeidet. Barna får 

  da være medvirkende i sin egen læringsprosess. 

Vurdering 

Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

• Det pedagogiske arbeidet vurderes jevnlig på avdelingsmøter, ledermøter og 

  personalmøter. 

• Praksisfortellinger, observasjonene og video blir benyttet som metode i 

  vurderingsarbeidet for å gi personalet muligheten til å reflektere over egen praksis. 

• Årlig sendes det ut en brukerundersøkelse til foreldrene gjennom udir. 

  Barnehagen er avhengig at så mange som mulig svarer på denne for å kunne benytte 

  undersøkelsen i vurderingsarbeidet.  

 

 

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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Barnehagen har laget et årshjul med temaer som alle avdelingene skal arbeide med i løpet 

av året. Temaene jobbes med som prosjektarbeid slik at barnas initiativ, interesser og 

undring blir tatt med i planleggingsarbeidet. Det legges stor vekt på at barna skal få medvirke 

i sin egen læringsprosess. 

De fem fagtemaene sammen med læringsvennene i læringsverkstedets pedagogikk tas med 

i alle prosjektene avdelingene arbeider med. 

Læringsverkstedets pedagogiske konsept med det pedagogiske tre, røttene, stammen og 

bladene skal personalet fordype seg i dette barnehageåret. Konseptet skal implementeres i 

barnehagens pedagogiske arbeid. Så vil tiden vise hvilken form det tar. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat og helse, 

samt temaet bærekraftig utvikling.  

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og   

inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 

språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en naturlig 

del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter 

 

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

Mattelek for skolestarterne er en viktig del av dette fagtemaet i barnehagen. 

Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk på 

en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse.      

          

Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, 

kultur og kreativitet. Kreativitet et omfattende fagtema og er svært ofte del av 

barnehagens pedagogiske arbeid med våre andre fagtema. 

 

   

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

• 

 

 

Barnehagens progresjonsplan over 
arbeid med fagtemaene   
 

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Språk 

• Enkle sanger, rim og 

  regler. Bruke 

  konkreter. 

• Benevne begreper i 

  rutinesituasjoner 

 

• Mer avanserte 

  Sanger, rim og regler 

• Leke med språket, 

  og klappe rytmen i 

  stavelser. 

 •Fortelle og 

  gjenfortelle historier.  

• Høytlesning og 

  lytteøvelser.  

• Rollelek 

• Skrive navnet sitt. 

• Lek med bokstaver og 

  bokstavlyder. 

• Tekstskaping 

• Filosofiske samtaler. 

• Gjenfortelle 

  historier/vitser. 

• Klassifisere begreper. 

• Rollelek. 

Natur 

• Erfare all slags vær.  

• Bli bli kjent med 

  barnehagens 

  uteområde. 

• Erfare bruk av 

  digitale 

• Studere naturen og 

  undre seg sammen.  

• Teste ut digitale 

  verktøy. 

• Eksperimenter          

• Øve på fysiske 

• Lære å bruke digitale 

  verktøy som 

  hjelpemiddel. 

• Reflektere over 

  fenomener i naturen. 

• Lære faktakunnskaper 
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  hjelpemidler.  

• Sanseopplevelser 

  ute i naturen. Smak, 

  lukt, hørsel, syn. 

• Gå, klatre og løpe 

  ute. 

• Vannlek 

• Eksperimenter 

  utfordringer i naturen. 

• Delta på turer og bli 

  kjent i nærmiljøet. 

• Lære å  inkludere 

  alle i et fellesskap. 

• Smøre mat selv, og 

  øve på å smake på 

  all slags mat. 

• Erfare finmotoriske 

  aktiviteter. 

  om naturen. 

• Bli kjent med skolen, 

  skoleveien og 

  nærmiljøet. 

• Delta på lengre turer. 

• Lære regelleker. 

• Mestre finmotoriske 

  aktiviteter. 

• Fysiske utfordringer inne 

  og ute. 

• Eksperimenter innen 

  naturfag 

Hjerte       

• Lære empati og 

 omsorg for seg selv 

 og hverandre. 

• Deltakelse i 

  fellesskapet. 

• Lære om kroppen. 

• Gjenkjenne følelsene 

  sint, glad lei seg, 

  redd. 

• Alle skal bli inkludert i 

  fellesskapet. 

• Markering av 

  høytider. 

• Vise omsorg for 

  andre. 

• Mestre turtaking. Delta i 

  planleggingen av 

  høytider. 

• Lære å inkludere alle i et 

  fellesskap. 

• Bidra til mobbefri kultur. 

  

Matte 

•Innpasningspuslespill, 

 puttekasser, telle, fylle 

 vann og helle ut. 

•Bruke begrepene 

 stor, liten, lang, kort. 

•Erfare digitalt verktøy 

• Kjenne igjen ulike 

  former, sortere,  

• Konstruksjonslek. 

• Bruke matematiske 

  begreper i 

  hverdagssituasjoner. 

• Matematikk på iPad.  

• Lek med mengder og 

  tall. 

• Koding med digitalt 

  verktøy. 

• Bruke kart. 

• Matematikkspill på iPad. 

• Konstruksjonslek 

Kreativitet 

• Erfare bruk av 

  formingsmateriell, 

  lukte, smake, føle. 

• Forme med sand og 

  snø 

• Test ulike 

  formingsteknikker. 

• Erfare 

  dramaaktiviteter. 

• Erfaring med 

  Tredimensjonalt 

  materiale. 

• Dans, musikk og 

  sang. 

• Kjenne primærfargene. 

• Museumsbesøk 

• Delta i 

  formingsaktiviteter med 

  ulike teknikker og 

  materiale. 

• Lage teater. 

• Studere skulpturer. 

 

 

Lek 

og 

bevegelse 

• Gi rom for toddellek. 

• Paralellek 

• Bevege seg ute. 

• Sandkasselek. 

 

• Tilrettelegge for 

  lekestasjoner. 

• Rollelek. 

• Balansebommer inne 

• Turer i nærmiljøet 

• Lekeplass i skogen  

• Regellek 

• Balansebommer. 

• Fysiske utfordringer i 

  nærmiljøet 

• Rollelek 

 

 



 

 

 

19 

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. 

 

Barnehagen skal være en arena hvor barna får oppleve matglede og matkultur. Barna er 

aktive deltagere i matlagingen, der de får være kjøkken- hjelpere og de får være med på å 

tilberede maten sammen med en voksen og andre barn.  Målet er at barna skal bli kjent med 

ulike råvarer og være med på å lage sunne, enkle matretter som skal smake godt og være 

lett å lage. Barna skal lære seg gode, sunne 

kostvaner. Måltidene skal handle om mer enn bare å 

spise, det skaper mestring, læring og gode samtaler 

rundt et godt måltid.  Gode matvaner er gull verdt. Ved 

å vise barna hva som brukes for å lage de ulike 

rettene får de en unik lærdom i smak. De vil få bruke 

sansene sine ved å se, smake, lukte og føle. 

Måltidene har en pedagogisk funksjon ved at vi ønsker 

å skape gode kostvaner og bedre helse. 

 

Vi forsøker å begrense mengden med sukker som 

serveres. Ved bursdager blir det servert 

sunne alternativer fremfor kaker. 

Kommende barnehageår vil personalet arbeide mer 

med å sette seg inn i hva et godt måltid innebærer i 

Læringsverkstedet.   
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