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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 sees 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 barnehageloven 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 Knertitten 
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 Avd. Knertitten ligger i Rakkestad sentrum.  

Vi har 2 avdelinger: Liten avdeling og Stor avdeling. 

Voksne på liten avdeling:  

Elly Nordby- Pedagogisk leder 

Camilla Arneberg-Pedagog 

Lise Schau-Barne -og ungdomsarbeider 

Jeanette Holter-Barn -og ungdomsarbeider 

Monica Løken Andersen- Barne -og ungdomsarbeider 

Telefon liten avd.: 47398783 

Epost: elly.nordby@laringsverkstedet.no 

 

Voksne på stor avdeling:  

Annika Lund- Pedagogisk leder 

Julie Lødengen-Pedagog 

Inger Lise Øby-Barne -og ungdomsarbeider 

Lisbeth Rasch-Barne -og ungdomsarbeider 

Monica Løken Andersen: Barne -og ungdomsarbeider 

Telefon stor avdeling: 47398785 

Epost: annika.lund@laringsverkstedet.no 

 

Styrer: Liv Fosserud 

Tlf: 98872477 

Epost: knertitten@laringsverkstedet.no 

 

 

mailto:annika.lund@laringsverkstedet.no
mailto:knertitten@laringsverkstedet.no
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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. Ifølge 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 
 

Barnehagens formål og innhold  
Barnehagen skal møte barna med tillit,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). 

https://laringsverkstedet.no/
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Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar 

rammeplanens føringer. 

Hvert barn er et unikt og et verdifullt menneske som skal møtes med respekt og 

anerkjennelse. 

• Omsorg og lek, læring og danning 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 

•  

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 



 

 

 

7 

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

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

Læringsverkstedets satsningsområde 
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. 

 

 

Mål for 2019/2020 

Fokusområde personale:  

Mål innen 2021: Barnehagen skal i året 2019/2020 implementere «barnehagens 

verdigrunnlag» i rammeplanene, gjennom å jobbe med fokusområdene  

1 Mobbing 

2 Et godt måltid 

3 Barnehagens leke og språkmiljø.  

 

Fokusområde mobbing: 

Mål: Innen 1.8.2020 Jobbe systematisk med handlingsplan mot mobbing og gjøre denne 

synlig i barnehagens praksis. 

Tiltak:  

1. Utføre sjekkliste i handlingsplan i september og januar. Vurdere dette personlig på en 

skala fra 1-10, med kommentar. 

2. Sette avdelingsvise mål og personlige mål i forhold til resultater på sjekkliste.  
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3. Lese fagartikler og rammeplan som er i samsvar med avdelingsvise og personlige mål.  

4. Jobbe med handlingsplan og praksisfortellinger på personalmøter. 

 

Fokusområde et godt måltid:  

Innen 1.8. 2020 skal måltidene i Knertitten være en arena for variert kost, nye smaker, 

delaktighet, mestring og selvstendighet. 

Tiltak:  

1.Barn er delaktige i tilberedning, under og etter måltider 

2.Voksne som ser muligheter og ikke begrensninger i forhold til barnas mestring og 

selvstendighet 

3. Måltidene skal være preget av god stemning, gode samtaler og respekt for at man har 

forskjellige smakspreferanser. 

 

Fokusområde Lekemiljø og språkmiljø:  

Mål for 2019/2020: Gi barna felles erfaringer som grunnlag for lek, og legge til rette for 

leketemaer. 

 

Tiltak:  

1 Voksne som tar initiativ til lek ute, gjerne gjennom ulike regelleker.  

2 Bruk av språkløype: «språkhverdag» Økt 3 og 8. 

3 Tilføre nye materialer og utforme uteområdet i forhold til inspirerende lek (rør, pinner, 

stokker, trevirke, murstein osv). 

4 Barnehagen skal være en arena hvor man lærer å ta vare på leker og lekemateriale som 

blir tilført barnehagen. 

5 Vi bruker bøker som inspirasjon for lek og leketemaer,(lekesoner). 

6 Personalet tar ansvar for å utvikle lekesoner. 
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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  

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. 

Dette året har vi foreldremøter for nye familier på våren, et foreldremøte for de som har barn 

i skolegruppa i september. I tillegg blir det et felles med Rakkestad Kommune på våren.  

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
 

2019:  

15-16.8 Plandager- Kompetanseutvikling 

27.9 Frist for å melde inn dersom barna skal ha høstferie (gjøres i 

mykid)  

24.10 Suppekafe 

15.11 Plandag- Felles med Rakkestad Kommune 

13.12 Luciamarkering 

18.12 Nissefest 

Uke 52 Vi har stengt i romjulen 

Hele uke 50 Julegleder 

2020:   

2.1 Plandag 

Januar  Ski og akedag 

Uke 7 Husk å skrive inn i mykid dersom barnet ditt tar vinterferie.  

6.2 Samenes dag 

Februar Karneval 

15.3 Frist for å søke/endre barnehageplass 

5.4 Frist for å melde inn om barnet skal ha påskeferie (gjøres i mykid) 
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17.4 Barnehagen stenger 12.00 

30.4 Siste frist for å melde inn sommerferie (husk alle skal ha 5 uker i 

løpet av året) (gjøres på mykid)  

22.5 Barnehagen er stengt 

16.5 Markering av Grunnloven 

8.6 Plandag 

11.6 Sommerfest 

18.6 Foreldremøte nye foreldre 

 

                           

Overganger  

Det å begynne i barnehagen skal oppleves som en god start, 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 organisere tid, slik at barnet får 

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

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 over på stor avdeling så bruker vi våren/sommeren til å bli kjent med de 

voksne på stor avdeling. Vi setter av tid til å leke, spise og finne ut hvor den nye plassen skal 

være på stor avdeling. Vi har felles uteområde, noe som gjør at barna har kjennskap til hvilke 

voksne som jobber på både stor og liten avdeling. 
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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).  

Skolegruppa  

I Knertitten har vi en egen skolegruppe. Denne har Annika og Lisbeth ansvaret for. Her vil 

det være skolerettede oppgaver, selstendighetstrening, bruk av Trampe (arbeidshefte) og 

andre aktiviteter tilpasset skolegruppa.  

Det ligger noen forventninger hos barna, tenk, nå er det de som er eldst og skal være i 

skolegruppa. Hva skal skolegruppa inneholde? Den skal først og fremst være en arena hvor 

barna skal oppleve glede, humor, fellesskap, lek og læring. I Rammeplanen for barnehager 

(2017) står det «barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, 

kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon til å begynne på 

skolen». Sosial kompetanse skal ligge til grunn for alt vi gjør og det vil være fokus på at 

barna skal lære å vente på sin tur, samt lytte når andre snakker. Skolegruppa skal bære preg 

av at barna får være med å medvirke til egen læring og utvikling, og hensynet til barnas 

interesser og nysgjerrighet vil være avgjørende for de ulike aktivitetene vi skal gjøre.  

Vi skal øve på ulike praktiske ting som vil være til hjelp for barna å ha med seg over i skolen:  

- Hvilke klær trenger jeg å ha på meg i dag?  

- Kle på seg selvstendig  

- Klare seg selv på toalettet  

- Ta imot beskjeder  

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 og rammeplanen. 

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 (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 5 fagtema 
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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 uken. 

 

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». Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for livsmestring og 

barna rustes for å tåle livets utfordringer. 

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».  

              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 viktig fagtema og inngår i store deler av vårt 

pedagogiske arbeid. 

   

  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknikk samt nærmiljø og 
samfunn. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er også del 
av fagtemaet Natur. Barna får erfaringer og opplevelser med ulike sider av 
fagtemaet. 

 

 

 

 

 

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. 
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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. Under måltidene er barna 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. 

 

Læringsverkstedet Knertitten har siden 2016 jobbet mye med et godt måltid, og i hele 2019 

og 2020 har vi en ansatt i 20 % stilling som lager meny og handler i samarbeid med barn og 

avdelingene. I år er et godt måltid et satsningsområde og under målene våre kan du lese 

mer om hva vi ønsker å oppnå dette barnehageåret. I Knertitten legger vi vekt på delaktighet 

hos barna og vi har gode og sunne råvarer som utgangspunkt for alle måltider. Vi fokuserer 

mye på lukt og smaker i tilberedningen. Avdelingene utarbeider selv egne mål som de skal 

jobbe med i forhold til et godt måltid.  

 

 

Fokusområde et godt måltid:  

Innen 1.8. 2020 skal måltidene i Knertitten være en arena for variert kost, nye smaker, 

delaktighet, mestring og selvstendighet. 

Tiltak:  

1.Barn er delaktige i tilberedning, under og etter måltider 

2.Voksne som ser muligheter og ikke begrensninger i forhold til barnas mestring og 

selvstendighet 

3. Måltidene skal være preget av god stemning, gode samtaler og respekt for at man har 

forskjellige smakspreferanser. 
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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. 
 

Bakgrunnsdokumenter

 

Lov og forskrifter 
• Lov om barnehager (barnehageloven) (2005) 

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 
 

Læringsverkstedets dokumenter 
• Verdiplattform 

• Veilederen «Vår pedagogikk»  

• 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 
 

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

