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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, 2018, § 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 i henhold til Rammeplan for barnehager utarbeide en årsplan.
Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og
begrunnelser

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

Tåsenløkka 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
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.
Tåsenløkka barnehage åpnet dørene i januar 2015. Læringsverkstedet Tåsenløkka driftes av
Læringsverkstedet, mens selve barnehagen er eid av Oslo kommune. Bydel Nordre Aker tar over driften
fra 1. desember 2020. Barnehageåret 2020-2021 vil vi være sju avdelinger fordelt på tre fløyer i to etasjer.
Barnehagen er stor og holder til i et moderne bygg. Vi har mange rom som innbyr til ulik lek og aktivitet.
Disse rommene brukes av alle avdelinger. Utelekeplassen strekker seg over et stort område og er delt inn
i soner for små og store barn. I umiddelbar nærhet finnes store grøntområder som Voldsløkka
idrettsplass, Uglejordet og Geitemyra skolehager. Det er god kollektivtransport rett ved barnehagen, som
gjør det enkelt å ta seg ut på tur i Oslomarka.
Barnehagen har et stort fagmiljø med mange pedagoger. Vi har mange ansatte med både lang og kort
fartstid i barnehageyrket. Dette gjør at vi har en personalgruppe bestående av mye ulik kompetanse som
gjør det ekstra spennende å jobbe akkurat her. All denne kompetansen skal komme barna til gode, ved å
gi de opplevelsesrike dager i fellesskap og med fokus på gode relasjoner.
For mer informasjon om barnehagen se vår hjemmeside:
https://laringsverkstedet.no/barnehage/tasenlokka
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Visjon og verdier
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.
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Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for barna i
et demokratisk samfunn. Ifølge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag formidles,
praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. Verdiene er:
•
•
•
•
•

Demokrati
Mangfold og gjensidig respekt
Likestilling og likeverd
Bærekraftig utvikling
Livsmestring og helse

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 vår barnehage har vi satt oss
følgende mål og tiltak for verdiene fra rammeplanen:
• Demokrati
Mål: Barnehagen er et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.
Tiltak: Gi barna medbestemmelse og medvirkning i barnehagens innhold, vise interesse for hva barna er
opptatt av og interessert i, samt legge til rette for aktiviteter der alle blir sett og hørt.
• Mangfold og gjensidig respekt
Mål: Vi synliggjør, verdsetter og fremmer mangfold og gjensidig respekt.
Tiltak: Gi barna opplevelser og erfaringer om mangfold, forskjellige kulturer og bidra til at alle barn blir
anerkjent som en del av fellesskapet.
• Likestilling og likeverd
Mål: Barna opplever likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.
Tiltak: Gi barna opplevelser der alle føler seg sett og hørt for den de er, samt legge til rette for at barn
kjenner følelsen av mestring.
• Bærekraftig utvikling
Mål: Barna tar vare på seg selv, hverandre og naturen.
Tiltak: Vi lærer barna å ta vare på kroppen sin både på utsiden og på innsiden, samt å se sammenhengen
mellom oss og naturen rundt oss. Vi bidrar til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for
fremtiden.
• Livsmestring og helse
Mål: Barna viser trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd som kan forebygge krenkelser og
mobbing.
Tiltak: Legge til rette for positive opplevelser for barna i samspill, fellesskap og vennskap, samt å
synliggjøre hverandres styrker.
Vi vil legge til rette for progresjon gjennom å bruke spiralprinsippet. Det innebærer at vi hele tiden jobber
med noe som er kjent for barnet slik at de kjenner mestring og glede over det de holder på med, samtidig
som vi tilfører ny inspirasjon og læring gjennom lek.
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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, 2018,). 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
Barnehagen legger til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre og jobber for at alle
barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Vi streber mot å møte alle barns behov, og møter
barna med åpenhet, varme og interesse og viser omsorg. Vi er opptatt av å fremme et miljø der alle barna
kan delta i lek og erfare glede i lek. Vi observerer, analyserer, støtter og deltar i og beriker leken på barnas
premisser. Vi veileder barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre, men er da bevisst på og
vurderer egen rolle og deltakelse i barnas lek. Vi tilrettelegger for meningsfulle opplevelser og støtter barnas
identitetsutvikling og positive selvforståelse. Vi støtter barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i
fellesskapet. Vi ivaretar barns medvirkning ved å være oppmerksomme på barnas interesser og
engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter.
Vennskap og fellesskap
Barnehagen jobber for at alle barn erfarer å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt
samspill med barn og voksne. Barnehagen legger til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.
Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne
behov og det å ta hensyn til andres behov.

Kommunikasjon og språk
Barnehagen er opptatt av å anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og
støtte deres språkutvikling. Vi stimulerer barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legger til rette for
at alle barn involveres i samspill og i samtaler. Vi sørger for at alle barn får varierte og positive erfaringer
med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker
og følelser.
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Læringsverkstedets pedagogiske konsept
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn.
Med Hjerteprogrammet og Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens
samfunnsmandat (Lov om barnehager, 2018), 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.
Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige og
ansvarsfulle voksne.

HJERTE

MATTE

NATUR

SPRÅK
KREATIVITET
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Lekende læring, samspill og mestring
Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den
beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og
engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg, stille spørsmål, søke opplevelser og
gjøre egne erfaringer i et miljø preget av samspill og inkludering.
I Læringsverkstedet Tåsenløkka barnehage er en av målsetningene å skape ro og gi tid for variert lek og
ulike aktiviteter i løpet av barnehagehverdagen. Dette gjør vi ved å veksle mellom frilek, lekegrupper,
organisert lek og lek hvor de voksne kan være med på barnas premisser. Et stimulerende pedagogisk
leke- og læringsmiljø har innvirkning på barns lek. I leken utvikler barna blant annet språk og sosial
kompetanse. Barn bruker fantasien, egne erfaringer og opplevelser i lek. Det skal være rom for både
fysisk aktiv lek og rolig lek. Hver avdeling/fløy skal være tilpasset barnegruppens alder. Leke- og
læringsmiljøet innredes slik at barna opplever trygghet, glede og mestring daglig. Det betyr at småbarnsog store barns avdeling/fløy innredes ulikt.
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Læringsverkstedets satsingsområde
Relasjonskompetanse:
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 inkluderende leke- og læringsmiljø.
Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns
trygghet og utvikling. 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 2020-21
For barnehageåret 2020-2021 har Tåsenløkka barnehage valgt «Natur, miljø og teknologi» som vårt
satsningsområdet. «Natur, miljø og teknologi» er et av rammeplanens syv fagområder.
Målet vårt for dette barnehageåret er:
Barna er kjent med naturen og forstår hvordan de kan ta vare på den.
I den forbindelse ønsker vi at barna skal:
-

Gå turer i skogen og nærmiljøet
Bli kjent med dyr og dyreliv
Bruke naturen i kreative prosesser
Bruke digital praksis som verktøy for å bli kjent med naturen
Ha fokus på gjenbruk og hvorfor det er viktig for miljøet
Dyrke mat selv i barnehagen
Plukke søppel i naturen
Kildesortering i barnehagen og sortere avfall på gjenbruksstasjoner
Eksperimentere med fysiske lover
Utforske naturfenomener
Lære å verne om jordkloden vår

Tiltak for å nå målet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gi barna tilpassede utfordringer og aktiviteter med tanke på barnas interesser og utviklingsnivå
Gi barna anledning til å oppleve, utforske og reflektere
Arrangere Rusken-aksjon
Videreføre Dyrk-prosjektet
Ha varierte turdestinasjoner
Arrangere byttedag i samarbeid med foreldre
Lage gjenbruksstasjon i barnehagen
Gjennomføre eksperimenter
Lage/erfare værfenomen ved bruk av digital praksis
Høste grønnsaker fra åkeren og lage matretter av det

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne
om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til
at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og
oppholde seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på
naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og
redskaper (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017).

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,
grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1
I Læringsverkstedet Tåsenløkka barnehage arbeider vi med verdiene fra barnehagens formålsparagraf
gjennom å:
• Ha respekt og toleranse for hvert enkelt barn
• Følge barnas initiativ
• Legge til rette for selvstendighet
• Ha fokus på barnets egenverd
• Bruke rommet som den tredje pedagog
• Organisering, gjennomføring og metode
• Følge Læringsverkstedets egen handlingsplan mot mobbing

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 foreldreråd og samarbeidsutvalg. 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
Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnets beste som mål. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med
hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig
utvikling.
I Læringsverkstedet har vi både foreldreråd og samarbeidsutvalg.
Foreldreråd:
Foreldrerådet består av foreldre til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at
samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalg:
Samarbeidsutvalget, også kalt SU, skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Det
er barnehageeier som skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og barnehagens
samarbeidsutvalg.
Foreldremedvirkning i barnehagens innhold og planer
Det er barnehagens oppgave å legge til rette for foreldresamarbeidet og den gode dialog.
Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå
gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Dette skjer gjennom den daglige dialog, foreldresamtaler,
foreldrekaffer og foreldremøte. Vi ønsker gjennom foreldresamtaler og den daglige dialog å utvikle vår
forståelse av hele barnet. Gjennom uformelle møter, som foreldremøte og foreldrekaffe har foreldre og
personalet mulighet for å lære å kjenne barnet i ulike sammenhenger. En gang om året har vi en
foreldreundersøkelse, som er veldig nyttig for oss i barnehagen.
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Aktiviteter i Tåsenløkka barnehage
Dato
Hva
17.-18.09

Planleggingsdager – barnehagen er stengt

September

Foreldremøte

Oktober

Miljødag

30.10

Planleggingsdag – barnehagen er stengt

11.11

Forskerdag

14.12

Luciafeiring

Februar

Fargefest

Mai

17.mai-feiring

Juni

Sommerfest for barn og foreldre

13

Overganger
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.

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 organisering slik at barnet får tid til å bli
kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og barnegruppen.
I Læringsverkstedet Tåsenløkka barnehage er vi opptatt av at alle barn er unike, og de har alle ulike
behov i en slik tilknytningsperiode. Noen vil kunne være ekstra trøtte den første tiden, noen spiser mindre
og noen gråter mer. Dette er helt vanlige reaksjoner, og noe de voksne i barnehagen er forberedt på. Vi
er opptatt av å samarbeide med foreldrene for å kunne forstå barnas behov best mulig, for på den måten
å kunne gi dem den omsorgen og støtten de trenger. Denne tilknytningsperioden vil også ha ulik lengde
for forskjellige barn. Det er ikke mulig å si på forhånd hvor lang tid det vil ta, og barnehagen ber derfor
om at man setter av god tid, og gjør avtaler fra dag til dag. Vi som jobber i Læringsverkstedet skal få
verdens viktigste verdier til å vokse, og det skal vi sikre gjennom at barna først og fremst er trygge i
barnehagen.

Fra småbarn- til storbarnsavdeling
I Læringsverkstedet vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med
barna og personalet når barnet bytter avdeling.
I Læringsverkstedet Tåsenløkka barnehage har vi som mål at alle barn skal oppleve trygghet og god
tilknytning i barnehagen. Dette sikrer vi gjennom tett samarbeid med foreldre, bruk av
«Trygghetssirkelen», samt veiledning og refleksjon over egen praksis. Overgangen fra småbarn- til
storbarnsavdeling er for mange barn og foreldre en milepæl. Ingen barn er like og behovene ved
overgangen er derfor individuelle. Vaner, forutsigbarhet og trygghet er viktig for en god tilknytning og
noen barn trenger lengre tid enn andre. For å gjøre overgangen fra småbarn- til storbarnsavdeling så
trygg og forutsigbar som mulig gjør vi dette i forkant av bytte:
• Besøk til den nye avdelingen til avtalte tider i god tid før overgangen skal skje. En kjent voksen fra
barnets avdeling blir med på besøkene. På denne måten blir de kjent med omgivelsene på
avdeling og fløy, samt nye barn og voksne, mens de har med seg sin trygge voksen.
• Under besøk på ny avdeling er barnet med på ulike aktiviteter sammen med den nye avdelingen,
som for eksempel; samling, innelek, tur, spisestund, lek på verkstedsrom eller utelek.
• De nye voksne (fra den nye avdelingen til barnet) kommer også på besøk til avdelingen som
barnet går på før byttet.
Før en slik overgang har vi ofte fokus på selvstendighet i forhold til hygiene og av- og påkledning. Ellers
så har vi hele året grupper på tvers av avdelinger og fløyer, som gjør at barn knytter nye vennskap og blir
kjent med andre voksne.
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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 skolen, og barnets hjem, legge til rette for barns overgang fra
barnehage til skole. Rammeplanen påpeker barnehagens ansvar for å legge til rette for at barna kan ta
avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å begynne på skolen. Læringsverkstedet
Tåsenløkka barnehage følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.
Formålet med Oslostandarden er å sikre gode rutiner for samarbeidet og en trygg overgang til skolen for
hvert enkelt barn.
Gjennom ukentlige aktiviteter og utflukter har skolegruppen fokus på ulike skoleforberedende aktiviteter,
som er tett knyttet til våre fem fagområder. Dette er de samme områdene som barna senere vil møte
som fag i skolen. I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) har skoleforberedende
aktiviteter en tydelig plass, men den gir oss ikke beskrivelser av selve aktivitetene. Dette betyr at det er
opp til hver enkelt barnehage å finne og tilpasse skoleforberedende aktiviteter for barna.
Årets skolestartere i Læringsverkstedet Tåsenløkka hører til avdelingene Nordlys, Stjerneskudd og Blå.
Disse vil ha ukentlige aktiviteter sammen fra september 2020 med egen aktivitetsplan for året.
Førskolebarna får også tilbud om gratis svømmeopplæring i regi av barnehagen.
Vi har satt oss følgende mål for skolegruppen:
• Gi barna gode og spennende opplevelser i gruppen,
• Gi barna varierte aktiviteter som er tilpasset deres alder og modningsnivå.
• Ha fokus på lek, vennskap og inkludering i barnas samspill med hverandre.
• Vekke barnas nysgjerrighet og interesse for våre fem fagområder.
• Ivareta barnas rett til medvirkning i gruppen.
• Gi barna en forutsigbar og trygg overgang fra barnehage til skole.
• Gi foresatte god informasjon om overgangen mellom barnehage og skole
• Gi hvert enkelt barn tilpasset oppfølging i overgangen i nært samarbeid med foresatte

Vår pedagogiske virksomhet
Planlegging
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og 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 og rammeplan for barnehager.

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.

Vurdering
Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer,
barnehageloven og rammeplanen. Pedagogiske evalueringer som grunnlag for vurdering.
I Læringsverkstedet Tåsenløkka barnehage vektlegger vi følgende i arbeid med planlegging,
dokumentasjon og vurdering:
• Barns medvirkning ut ifra alder og modenhet
• Samtaler med barn
• Observasjon av barnegruppen
• Pedagogisk dokumentasjon
• Refleksjon med personalet
• Foreldresamtaler
• Brukerundersøkelse
• Målkortsamtaler med personalet
• Evaluering av det pedagogiske treet se s.8
• Evaluering av årsplan og månedsplan
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Våre arbeidsmåter
I Læringsverkstedet Tåsenløkka barnehage har vi fokus på lekende læring, samspill og mestring og
gjennom det skal vi gi barna grunnlag for å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Vi
bruker disse ulike arbeidsmåtene for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø.
Pedagogisk tre
Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. I vårt pedagogisk arbeid, tar vi
utgangspunktet i Læringsverkstedets pedagogiske tre. Dette skal symbolisere og synliggjøre
særtrekkene i hverdagen. Ett av våre tiltak er at vi har 5 ulike fagområder og har derfor ekstra fokus
på et fagområde hver dag. Rammeplan 2017 er tydelig på at vi skal sikre at alle barn får erfaringer,
kunnskap og læring. Personalet skal derfor legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk
innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. (Rammeplan 2017, s. 44).
Repetering og progresjon
Når vi jobber med fagområdene skal det legges til rette for repetering av kjernestoffet i våre fem
fagområder, samtidig som vi legger til rette for at barna får noe nytt. På den måten sikrer vi en
systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle
fagtemaer.
Hjerteprogrammet
Hjerteprogrammet er kjernen i Læringsverkstedet. Vi har fokus på hjerteprogrammet fordi vi mener
at dette er en god måte å jobbe med sosial kompetanse og relasjonskompetansen hos det enkelte
barn og i barnegruppen. Vi ønsker å sette fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse
tidlig i barneårene. Hjerteprogrammet er bygget opp i tre hjertelag som starter med JEG, DU og VI.
Dette er i samsvar med barnets utvikling hvor det minste barnet først vil være opptatt av seg selv,
før det videre blir opptatt av de andre rundt, og hvor det til slutt blir opptatt av hele fellesskapet.
Personalet vi legge til rette for aktiviteter og samlingsstunder som ivaretar dette.
Prosjektarbeid
Vi skal ta utgangspunkt i barns initiativ/interesser. Prosjektarbeid er en arbeidsmåte der vi kan
fordype oss i det barna er opptatt av. Ofte leder barnas undring oss inn i utvikling av innhold og
prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns medvirkning kan ses som praksis i barnehagen.
Digitale praksis
Vi vil bruke digitale verktøy i arbeidet med satsningsområdet, fagområdene og prosjektarbeid. Digital
praksis bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. De voksne må lære barna å utøve digital
dømmekraft og legge til rette for barnas utforskning,
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Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 5 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 i alle
fagtemaene i løpet av uka.
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. Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for
livsmestring og barna rustes for å tåle livet.
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
Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, kultur og
kreativitet. Kreativitet et viktig fagtema og inngår i store deler av vårt pedagogiske
arbeid.

Matte rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form.
Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk på
en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse

Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi, samt Nærmiljø og
samfunn. Bevegelse, mat og helse er også del av fagtemaet Natur. Barna får
erfaringer og opplevelser med ulike sider av fagtemaene.
Bevegelse - Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og
helse ligger i stammen i vårt pedagogiske tre, og inngår i alle fagtemaene i løpet av uka.
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Barnehagens arbeid med fagområdene

Fagtema

1-2 år

3-4 år

Skolestarterne

Vi synger sanger med
bevegelser til, barna
lærer forbokstaven sin,
vi bruker konkreter til å
formidle fortellinger, vi
lærer rim og regler

Vi øver på å gjenkjenne
bokstaver, vi spiller
bildelotto, vi lager rytmer og
øver på å lytte

Barna lager korte fortellinger
som skrives ned, vi har
høytlesing eller hører på lydbok,
vi besøker biblioteket, barna
bruker figurer og gjenforteller
eventyr

Barna lærer om været
og hva man må kle på
seg, vi synger om været
og naturen, vi går på
korte turer i
nærområdet, vi snakker
om fugler og insekter vi
ser ute

Vi går på lengre turer i
nærområdet, vi reiser med
buss, vi samler med oss ting
vi finner på tur, vi
eksperimenterer med vann
og snø, vi sår i plantekasser

Vi drar på lengre turer, vi plukker
søppel og lærer om
kildesortering, vi lærer å ta vare
på naturen og dens ressurser

Barna får se speilbildet
sitt i «den magiske
boksen», vi snakker om
følelser og ser på ulike
ansiktsuttrykk, vi øver på
grensesetting og å si
stopp

Vi leser historier som danner
grunnlag for samtaler og
refleksjon, vi snakker om
vennskap og hvordan man
blir venner igjen etter å ha
kranglet

Vi snakker om nye følelser, vi
har rollespill, vi lager selvportrett,
vi lærer om menneskerettigheter
og FNs barnekonvensjon

Vi teller fra 1 til 5, vi
forteller eventyret om
Bukkene Bruse og lærer
om ulike størrelser, vi
sorterer og rydder ting
på riktig plass, vi bruker
sanger og regler om tall

Vi bruker terning i ulike
aktiviteter, vi bygger med
Kaplaklosser, vi ser hvem
som er høyest og hvem er
lavest, vi bygger hinderløype

Vi leker butikk, vi bygger lego, vi
finner ulike former i rommet, vi
øver på telling og tallforståelse,
vi måler opp og veier i
matlaging, vi undrer oss over
avstand, volum og tid

Vi lærer om fargene og
synger sanger om
farger, vi maler og
utforsker maling, vi lager
håndavtrykk, vi danser til
musikk

Vi utforsker ulike
maleteknikker som svamp
og trykk, vi klipper, river og
limer papir, vi har
ansiktsmaling, vi leker med
plastelina og vi perler

Vi lager trolldeig, vi bruker garn
til veving og fingerhekling, vi
lærer om kjente kunstnere og
kunstverk, vi lager skyggeteater

Barna klatrer opp og ned
på stolen, gynger på
gyngehest, hopper fra
lave høyder ned på
madrass, sklir på sklie

Barna klatrer i klatrestativ, vi
løper om kapp, vi stuper
kråke, ruller rundt, hopper
og hinker.

Vi har sykkelløp ute, klatrer i
klatrevegg og ribbevegg i
gymsalen, balanserer på
balansestokk, hopper hoppetau
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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 i alle våre fem fagtema.
Læringsverkstedets barnehager skal være en arena hvor barn får oppleve matglede og matkultur.
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 barnets danningsprosess og bidrar til utvikling av
barnets sosiale kompetanse.
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I Tåsenløkka tilberedes ett varmt måltid hver dag.
Det gjøres tilpasninger for barn med allergier, intoleranse og andre særskilte hensyn.
Hver fløy har en egen matansvarlig, og avdelingene på fløyen lager maten hver sin gang. Barna er ofte med
å lage maten i barnehagen.
Barna lærer utrolig mye når de lager mat.
De bruker språket sitt aktivt, de bruker matematikk når de teller poteter og måler opp hvor mye melk en skal
ha i maten, de er fysiske, de får mestringsfølelse, de lærer om naturen i forhold til hvor maten kommer fra,
de øver på sosial kompetanse gjennom å samarbeide med andre små kokker og de blir en del av et større
fellesskap nå en tilbereder mat til flere avdelinger på fløyen.
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Tilrettelegging
Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte.
Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale,
pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende
og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets
behov og utvikling.
Vi har tett samarbeid med foreldre og andre samarbeidsinstanser når det er behov for det.
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Bakgrunnsdokumenter
Lov og forskrifter
•
•

Lov om barnehager (barnehageloven) (2018)
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Læringsverkstedets dokumenter
•
•
•
•
•

Verdiplattform
Veilederen «Vår pedagogikk»
Et godt måltid veileder
Handlingsplan mot mobbing i barnehagen
Virksomhetsplan

Veileder fra Kunnskapsdepartementet
•

Fra eldst til yngst, overgang barnehage-skolen (2008)

Veiledere fra Utdanningsdirektoratet
•
•
•

Håndtering av kriser og sorg i barnehagen (2014)
Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat (2013)
Barns trivsel – voksnes ansvar, veileder om forebyggende arbeid mot mobbing i
barnehagen (2012)

Lenker til aktuelle hjemmesider
•
•
•
•

Læringsverkstedet
Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage
Utdanningsdirektoratet/Barnehage
PBL - Private barnehagers landsforbund
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