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1.
Barnehagens verdigrunnlag

1.1 Velkommen til Gapatrosten barnehage

Gapatrosten barnehage er en privat foreldreeid barnehage. Den drives som 
samvirkeforetak og har et eierstyre og et samarbeidsutvalg. Vi startet opp 
i 1997,  ble utbygd i 2010 og har barn i alderen 0-6 år. Gapatrosten drives som 
avdelingsbarnehage, med varierende alderssammensetning fra år til år og vi 
holder til på Tagtvedt.

Alle barnehager skal iht rammeplan for barnehager, utarbeide årsplan. 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, 
dokumenteres og vurderes. Målet med rammeplanen er å gi alle ansatte 
en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av 
barnehagens virksomhet. Det pedagogiske arbeidet tar utgangspunkt i «Lov 
om barnehager» og «Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver». Loven kan leses i sin helhet på www.regjeringen.no.

Årsplanen for Gapatrosten barnehage er utarbeidet som et verktøy for perso-
nalet og som en kilde til informasjon for foreldre og barnehagemyndighet. Vi 
driver en barnehage i nært samarbeid med barnas hjem. Vi ønsker 
i samarbeid med barna og deres foresatte å skape et inkluderende felleskap.

Årsplanen har flere funksjoner:

· Et arbeidsredskap for personalet
· Dokumentere valg og begrunnelser
· Gi grunnlag for barn og foreldrenes medvirkning
· Gi grunnlag for tilsynsmyndighet
· Gi informasjon
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1.2 Gapatrostens visjon, verdier og mål

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi, og barn skal 
oppleve trivsel, vennskap og lek. Barna skal møtes som individer, og barneha-
gen skal ha respekt for barnets opplevelsesverdi.

Visjonen: hjerterom og forsketrang,
med en god dose sprell

Verdiene: inkluderende, undrende, leken.

Våre tre verdier skal påvirke ansatte sine beslutninger hver dag. Alle ansatte 
skal kjenne verdiene godt og forstå hvordan det påvirker måten vi jobber på, 
og hva vi står for. Våre verdier er forpliktende og skal gjenspeile seg i ord og 
handling.

Gapatrosten ønsker glade, sterke barn som gleder seg til resten av livet, og 
som vet at de har mye å bidra med. Vi som jobber her ser på barn som kom-
petente, med medfødt evne og vilje til samspill og utvikling.

1.3. Styringsdokumenter

Styringsdokumentene er forpliktende for ansatte på Gapatrosten barnehage. 
Arbeidet i Gapatrosten barnehage styres av:

· Lov om barnehage
· Rammeplan for barnehage
· FNs barnekonvensjon
· Forvaltningsloven
· Barnehagens vedtekter
· Visjon og verdier
· Handlingsplan mot mobbing
· Kompetanseplan
· Strategisk plan for kvalitet i Gapatrosten barnehage
· Opplæringsplan og veiledning for nyansatte
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1.4. Ansvar og roller

Barnehageeier 

Barnehageeieren har det overordnende ansvaret for at barnehagen drives i 
samsvar med gjeldende lover og regelverk. 
(Rammeplanen s.15)

Daglig leder

Daglig leder har det daglige ansvaret i barnehagen. Det vil si det pedago-
giske, personalmessige og det administrative. Daglig leder skal sørge for at 
det pedagogiske arbeidet er i samsvar med rammeplanen og barnehageloven, 
og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse.

Daglig leder skal lede og følge opp arbeide med planlegging, dokumentasjon, 
utvikling og vurdering av barnehagens innhold og arbeidsmåter. 
Daglig leder skal også sørge for at hele personalgruppen involveres.
Samarbeid med relevante institusjoner som skolen, helsestasjonen, 
den pedagogiske psykologiske tjenesten og barnevernet. 
(Rammeplanen s.16)

Pedagogiske lederen

Pedagogiske lederen er gitt ansvar for å lede det pedagogiske arbeidet i 
barnehagen. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barneha-
geloven og rammeplanen synliggjøres gjennom 
det pedagogiske arbeidet.

Den pedagogiske lederen leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, 
dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen
(Rammeplanen s.16)
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1.5 Barnehage som lærende organisasjon 
og kompetanse

Gapatrosten barnehage jobber systematisk med kompetansehevende tiltak 
i henhold til vår kompetanseplan. Personalet innehar høy faglig kompetanse 
og erfaring, vi har en delingskultur på at ansatte deler sin kompetanse med 
hverandre.
Vi tilbyr et systematisk pedagogisk tilbud som er kunnskapsbasert, planlagt, 
organisert, begrunnet, reflektert, målrettet og helhetlig.

En lærende organisasjon  -  hvor  de som jobber der - hele tiden utvider 
sin kapasitet til å skape de resultater alle virkelig ønsker seg. En organi-
sasjon hvor man kontinuerlig jobber for å forstå helheten samme.

(Peter Senge)
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1.6. Tradisjoner og merkedager

Tradisjoner som er 
høytidsrelatert 

· Lucia
· Nissefest
· Julespill i kirken 
med de største 
barna
· Påskefrokost

Merkedager 

· Samenes nasjonaldag. 
Barna får kjennskap til 
samisk kultur og markerer dagen.

· 17. mai markeres før selve 
dagen for å gi barna kjennskap 
til hva som gjøres på 17. mai 
under mindre forhold i trygge 
omgivelser.

· Markering av tradisjoner 
representert i barnegruppa. 
For å hylle mangfold og 
få kjennskap til flere tradisjoner 

Tradisjoner som felles 
opplevelser

· Temafester 4 ganger i året 
hvor fokuset er inkludering 
og fellesskap.

· Foreldregløgg i desember

· Julelunsj med barna

· Karneval/fastelaven

· Vinterdag aktivitetsdag ute 

· «Ruskomsnusken» - barna får 
kjennskap til å ta vare på naturen 
og bærekraft ved å plukke søppel 
rundt barnehagens område og 
kildesorterer.

· Dugnad med foreldre

· «Tour de Gapatrosten» 
sykkeldag  

· Overnattingstur med 
skolestarterne

· Sommerfest med barna
 som underholder og høytidelig 
avslutning for skolestarterne



Barnehagen skal fremme 
likeverd og likestilling 
uavhengig av kjønn, 
funksjonsevne, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet 
og kjønnsuttrykk, etnisitet, 
kultur, sosial status, språk, 
religion og livssyn. Barneha-
gen skal motvirke alle former 
for diskriminering og fremme 
nestekjærlighet. 

(Rammeplanen s. 10)
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1.7 Barn og barndom

Barnekonvensjonen gir barna egne rettigheter, for eksempel rett til 
skole, helsehjelp, lek og fritid. En viktig rettighet er at barn skal bli 
hørt i saker som gjelder dem. 
Barnehagens sammfunsmandat handler i stor grad om å ivareta at 
barna får en barndom hvor de møtes med tillit, respekt for enkeltin-
dividet, og troen på menneskets autonomi. 

1.8 Demokrati

Vi tenker at det å verdsette leken er viktig for å gi barn demokratiske  
erfaringer. 
Et viktig element ved det å være demokratisk er at dine handlinger 
og ytringer gjøres betydningsfulle. Leken er en av barnas 
uttykksformer. Leken gir dem mulighet til å utvikle felleskap, 
erfare å bli hørt og få delta, skape seg en forståelse for 
sammfunnet og verden vi lever i.

1.9 Mangfold og gjensidig respekt

I barnehagens felleskap er det plass til ulike måter å tenke, handle 
og leve på. Gapatrostens verdier bygger på respekt for andre på 
tross av ulikheter, om vi er barn, foreldre eller ansatte. Vi ønsker 
å bruke mangfold som ressurs i det pedagogiske arbeidet og følge 
opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. 

1.10 Likestilling og likeverd

I Gapatrosten barnehage skal alle barn ha like muligheter til å bli 
sett og hørt. Vi skal gutter og jenter like muligheter til å bli 
selvstendige, gjøre dem trygge på seg selv. Dette er viktig fordi 
trygghet er grunnlaget for at barn kan utvikle seg og lære. 
Barna skal erfare at de er verdifulle i kraft av seg selv og den de er.

Barnehagen skal fremme 
respekt for menneskeverdet 
ved å synliggjøre, verdsette og 
fremme mangfold og gjensidig 
respekt. Barna skal få oppleve
at det finnes mange måter å 
tenke, handle og leve på.

(Rammeplanen s.9)

 Barnehagen skal fremme 
demokrati og være et inklu-
derende fellesskap der alle 
får anledning til å ytre seg, bli 
hørt og delta. Alle barn skal 
kunne få oppleve demokratisk 
deltakelse ved å bidra og 
medvirke til barnehagens 
innhold, uavhengig av
kommunikasjonsevner og 
språklige ferdigheter.

(Rammeplanen s.8)

Barnehagen skal anerkjenne 
og ivareta barndommens 
egenverdi. Å bidra til at alle 
barn som går i barnehage, får 
en god barndom preget av 
trivsel, vennskap og lek, 
er fundamentalt. Barnehagen 
er også en forberedelse til
aktiv deltakelse i samfunnet 
og bidrar til å legge grunnlaget 
for et godt liv.

(Rammeplanen s.8)



Barna skal lære å ta vare på 
seg selv, hverandre og naturen. 
Bærekraftig utvikling omfatter 
natur, økonomi og sosiale 
forhold. Barnehagen har derfor 
en viktig oppgave i å fremme 
verdier, holdninger og praksis 
for mer bærekraftig samfunn.

Barna skal gjøre erfaringer 
med å gi omsorg og ta vare på 
omgivelsene og naturen.

 (Rammeplanen s. 10)
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1.11 Bærekraftig utvikling

På Gapatrosten er vi opptatt av at barna skal ta vare på seg selv, 
hverandre, naturen. Det vi er glad i, ønsker vi å ta vare på.

Å få gode naturopplevelser og å bli kjent med naturens mangfold 
er sentralt for dannelsen av et miljøbevisst menneske. Vi i Gapatro-
sten legger til rette for at barn får minnerike naturopplevelser til alle 
årstider og i all slags vær.

De ansatte i barnehagen har en viktig rolle når det kommer til å være 
gode rollemodeller. Vi skal fremme gode verdier og holdninger og til-
rettelegge for aktiviteter som fremmer en begynnende forståelse for 
bærekraftig utvikling. Vi sorterer søppel, og vi er opptatt av at vi ikke 
kjøper inn mer enn vi trenger av mat og materialer. Når vi er i skogen 
forlater vi område slik vi selv ønsker å møte det.

På Gapatrosten dyrker vi frukt og grønnsaker med barna, slik at de 
får innblikk i hele prosessen.

Vi samler på materialer som for mange kan bli sett på som 
«verdiløse». Tanken bak er å fremme en holdning om at det meste 
kan brukes opptil flere ganger før det kastes. Ved å inkludere barna 
og foreldrene i innsamlingsarbeidet, har vi en større påvirkningskraft 
på veien mot å bli et mer bærekraftig samfunn.
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1.12 Livsmestring - helsefremmende 
og forebyggende arbeid

Gapatrosten skal være et sted hvor barn kan prøve ut ulike sider ved samspill, 
fellesskap og vennskap. Vi legger til rette for å utfordre barnas bevegelses-
glede og motoriske utvikling, samtidig som barna skal ha mulighet til ro og 
hvile i løpet av barnehagehverdagen. Personalet skal støtte barna i å mestre 
motgang, utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.

Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgss-
vikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og 
oppdages.

Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehage-
loven § 22.

Barnehagen skal ha en helse-
fremmende og forebyggende 
funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. 
Barnas fysiske og psykiske 
helse skal fremmes 
i barnehagen. 
Barnehagen skal bidra til 
barnas trivsel, livsglede, 
mestring og følelse av 
egenverd og forebygge 
krenkelser og mobbing.

(Rammeplanen s.11)



13

Jeg er meg! - prosjekt

Gapatrosten barnehage er med i et prosjekt i regi av Vestfold Fylkeskommune. 
Prosjektet «Jeg er meg!» er et helsefremmende og forebyggende prosjekt om 
kropp og seksualitet for  barn og unge i Larvik kommune. 
Prosjektet har til hensikt å styrke de ansattes kunnskap og bevissthet om 
barnas naturlige seksuelle utvikling og hvordan den kommer til uttrykk i lek og 
atferd. Grunnlaget for barns trygghet knyttet til seksuell helse legges 
i barndommen. Barn begynner ofte tidlig å utforske og være nysgjerrige på sin 
egen og andres kropp, og på hvilke måter vi er forskjellige. 

Mål for Jeg er meg!

· Gi barn og voksne kunnskap
· Etablere ord og begreper
· Bli kjent med kroppen
· Bli glad i egen kropp
· Ha respekt for andres kropp
· Bli kjent med egne og andres følelser
· Kunne si fra og sette grenser
· Bevisstgjøre barna om gode og vonde hemmeligheter
· Bli kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne
· Bli kjent med ulike familiesituasjoner

Forebyggende arbeid mot mobbing

Barnehagen skal utjevne forskjeller og fremme barns fysiske og psykiske helse. 
Barnehagen skal bidra til at barn trives, mestrer og opplever seg verdifulle, og 
forebygge krenkelse og mobbing. Barnehagen har utarbeidet handlingsplan mot 
mobbing, som gjelder både for barn og ansatte. Vi skal ikke godta krenkelse 
som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 
Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes 
for slik krenkelse og tiltak skal iverksettes. 
(Lov om barnehage § 41 Nulltolleranse og forebyggende arbeid) 
og (handlingsplan mot mobbing for Gapatrosten barnehage).
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 1.13 Reggio Emilia

Reggio Emilia er en by i Nord-Italia med om lag 140 000 
innbyggere. De kommunale barnehagene i Reggio Emilia 
drives etter en spesiell filosofisk pedagogikk. 
Grunnleggeren er Loris Malaguzzi og hans samarbeid 
med den lokale kvinnebevegelsen har ført til at Reggio 
Emilia har vært senter for barnehagepedagogisk 
utvikling siden 1964.

Grunntanken i filosofien handler om alles rett til å være 
delaktige i sitt eget liv og å være aktive borgere i et 
demokratisk samfunn. Alle mennesker, uansett alder, 
har kapasitet som er en ressurs for samfunnet. Loris 
Malaguzzi hevder at et barn har hundre språk, men 
frarøves nittini av dem.

Vi i Gapatrosten barnehage har i mange år jobbet etter 
inspirasjon fra denne filosofien. Vi er begeistret over at vi 
nå ser fler og fler elementer (fra Reggio Emilia filosofien) 
komplimenteres i den norske barnehagekulturen.

En slik virksomhet kan aldri helt eksporteres, men den 
kan imidlertid være med på å gi inspirasjon og å hjelpe 
til med å se mønstre i egen kultur som man gjerne skulle 
ha utviklet eller endret. Vi er heldige som har frihet til 
å velge de elementene vi ønsker å tilpasse våre norske 
verdier, tradisjoner og kultur.

Pedagogikken i barnehagene i Reggio Emilia har utviklet 
seg gjennom lang tid, og har blant annet følgende 
karakteristiske kjennetegn:

• Arbeid med tema over tid
• Barns aktive undersøkelser og utforsking  
 av virkeligheten
• Stimulering og bruk av fantasi
• Stor vekt på skapende arbeid, særlig forming
• Grundig dokumentasjon av arbeidet i form  
 av utstillinger og publikasjoner

«Det vi gjør i dag
 henger sammen med det 

vi gjorde i går 
-og det vi skal gjøre i morgen»



3. Det fysiske 
miljøet, 
rommet

• Tilgjengelig
• Oversiktlig
• Mangfoldig
• Fleksibelt
• Utforming

2. Den voksne, medforskeren 
• Lytter i stedet for å snakke
• Stiller spørsmål i stedet for å gi svar
•  Viser nysgjerrighet i stedet for å gi 
 informasjon
• Oppmuntrer til utforsking i stedet for 
 å overføre kunnskap

1. Barnet, forskeren
• Medvirker i sin egen hverdag
• Lærer strategier og hypoteser 
 i samspill med venner, verktøy 
 og materialer
• Finner sin vei til læring

15

1.14 Reggio Emilia og de 3 pedagogene

I Reggio Emilia er det ikke bare den voksne som ses på som pedagog.
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2.
Barnehagens formål og innhold

2.1 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 
humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, 
på åndsfrihet, neste-kjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som 
kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret 
i menneskerettighetene.
(Lov om barnehager § 1)

2.2 Omsorg

Gapatrostens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt 
overfor alle barn i barnehagen. De som jobber på Gapatrosten må ha evner 
til å vise omsorg, være nærværende og engasjert i samværet med barna. En 
omsorgsfull person er lydhør, nær, har innlevelse og vilje til samspill.
Omsorg preger alle situasjoner i hverdagslivet og kommer til uttrykk når barn 
leker og lærer, i stell, måltider og påkledning.

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av 
empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit 
til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, 
respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.
(Rammeplanen s.19)

2.3 Lek
 
Leken har en fremtredende plass i barns liv på Gapatrosten. Deltagelse i lek 
og samvær med venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i 
barnehagen. Barn lærer og utvikler sammensatt kompetanse gjennom leken. 

Barnehagens innhold skal inspirere til fantasi og livsutfoldelse, og ha et 
inkluderende lekemiljø i en inkluderende lekearena som tar utgangspunkt i 
det barnet er interresert i. Barnehagens innhold skal også ha et felles 
utgangspunkt for felles lek og gi rom for forskjellige uttrykksformer.

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og 
engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.
(Rammeplanen s.20)
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2.4 Danning

Danning og medvirkning kan sees på som 
gjensidige prosesser.

Det er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å 
reflektere over egne handlinger og væremåter.

Dette skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning 
for meningsdanning, kritikk og demokrati.

Gjennom gode prosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de 
utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å 
se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap.

GJENSIDIGHET -
- rett til å være i relasjon - med barn, voksne 

og materiale.
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2.5 Læring

LÆRING - rett til å oppdage, konstruere og oppfinne ferdigheter og kunnskap.

Gapatrosten støtter barns nysgjerrighet, vitebegjær, lærelyst og bidrar til et  
godt grunnlag for livslang læring. Barna lærer gjennom alt de opplever og 
erfarer på alle områder i barnehagen. Barns egne interesser og spørsmål 
danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen.
 
Barnet er en ressurs med enorme muligheter, svært rikt utrustet fra fødselen 
av, fylt av evner og gode egenskaper. Barnet tenker selv, finner gode løsninger 
og finner sine egne teorier. Systematisk pedagogisk  tilbud  som er kunnskaps-
basert, planlagt, organisert, begrunnet, reflektert, målrettet og helhetlig.

2.6 Vennskap og felleskap

I Gapatrosten barnehage er vi opptatt av at barna skal føle felleskap med 
hverandre og erfare det å ha en venn. En forutsetning for felleskap og 
vennskap ligger i god sosial kompetanse. Vi tenker at felles opplevelser, 
erfaringer og bevisstgjøring rundt hva vi tenker og føler gir grunnlag for lek og 
positivt samspill.

Barnas selvfølelse støttes, 
samtidig som de skal få hjelp 
til å mestre balansen mellom å 
ivareta egne behov og det å ta 
hensyn til andres behov. 

(Rammeplanen s.23)

Barna skal få utfolde 
skaperglede, undring og 
utforskertrang. De skal lære å 
ta vare på seg selv, hverandre 
og naturen. Barna skal utvikle 
grunnleggende kunnskaper og 
ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og 
forutsetninger.

(Lov om barnehager § 1 )



Samiske barn  i  barnehagen  skal  få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, 
sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor. Innholdet i 
barnehagetilbudet til samiske barn utenfor samisk distrikt skal tilpasses 
barnas samiske bakgrunn. 

(Rammeplannen s.25)
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2.7 Et godt språkmiljø for alle barn

Vi tror at innfallsvinkelen til god inkludering 
skjer gjennom språk. Verbalt og non verbalt.
Et godt språkmiljø skal gi barna rom for å gi 
uttrykk for tanker, følelser og erfaringer, sette 
ord på dem og diskutere og reflektere sammen 
med andre. 

Regional ordning for kompetanseutvikling i samarbeid med Larvik 
kommune og universitetet i sørøst norge.

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og 
alle skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig 
språkutvikling. Rammeplan side 23 Gapatrsoten barnehage skal gjennom 
regional ordning for kompetanseutvikling, satse på «et godt språkmiljø for 
alle». Måloppnåelse og kvalitet skal vise seg ved:

· At personalet i barnehagen har god kunnskap om barns språklæring.
· Personalet har fått økt kompetanse om barns enspråklige og flerspråklige 
utvikling
· Personalet har tatt i bruk gode strategier for å styrke barns språkutvikling, 
særlig innenfor området lesing og leteaktivitet
· Personal har tatt i bruk rutine for overgang barnehage/skole
·  Personalet har fått kompetanse om betydning av sin egen rolle i språklig 
relasjoner
·  Personalet skal bidra til at alle barn er trygge språkbrukere slik at de får 
gode muligheter til å lykkes i sin utvikling og læring og bli aktive deltakere i 
samfunnet
· Vi skal øke vår beholdning på materiell og bøker
· Vi skal øke vår kjennskap til digitale plattformer

2.8 Samiske barn

Barnas selvfølelse støttes, 
samtidig som de skal få hjelp 
til å mestre balansen mellom å 
ivareta egne behov og det å ta 
hensyn til andres behov. 

(Rammeplanen s.23)



 Barna skal ikke overlates et 
ansvar de ikke er rustet til å ta. 

(Rammeplanen s.27)

Barnets synspunkter skal 
tillegges vekt  i samsvar med 
alder og modenhet. 

(Lov om barnehage §3).

Foreldresamarbeid skal både 
skje på individnivå, 
med foreldrene til hvert 
enkelt barn, og på gruppenivå, 
gjennom foreldrerådet 
og samarbeidsutvalget.
 
(Rammeplan s.29)

20



21

3.
Medvirkning
Barnehagen skal ivareta rett til medvirkning. Barn i barnehagen har rett til å 
gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig 
få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet.
 Medvirkning er en viktig del av danningsprosessen og barns rett til å 
medvirke krever tid og rom for å lytte og for dialog. På Gapatrosten tar vi 
dette på alvor og lar barna påvirke sin egen hverdag, på ulike måter ut ifra 
barnas alder og modenhet. 
Medvirkning krever voksne som ser baret som et subjekt som har kom-
petanse til å påvirke omgivelsene rundt seg. Med dette forstår vi at barn er 
deltakende og får tid til å respondere på innspill og initiativ. 
Medvirkning forutsetter også god kommunikasjon mellom barna og perso-
nalet, og mellom personalet og foreldrene. I Gapatrosten ser vi etter barnas 
spor i hverdagen, som gjenspeiler hva barna er opptatt av. Barna lager ulike 
spor, noen mer tydelige enn andre. Personal ser etter disse sporene, og tar 
tak i dem sammen med barna. 
Alle barn på Gapatrosten skal ha en hverdag som gir det enkelte barn 
følelsen av å bli hørt, sett og forstått.

4.
Samarbeid mellom hjem og barnehage
Gapatrosten barnehage har et foreldreråd, et eierstyre og samarbeidsutvalg 
som skal ivareta foreldrenes interesser og bidra til godt samarbeid mellom 
barnehagen og foreldregruppen. Her kan foreldrene være med å påvirke 
driften og innholdet i barnehagen. Vi ønsker til enhver tid å ha god dialog 
for samarbeid mellom hjem og barnehage for å skape trygghet og optimale 
utviklingsmuligheter for barna våre.

- en smartere kommunikasjonsløsning

 Barnehagen benytter MyKid som kommunikasjonsverktøy mellom barnehage og hjem. 
Der vil dere få informasjon, nyhetsbrev, dokumentasjon, bilder, beskjeder og planer for arbeid 
med barna mm. Det blir opprettet en bruker for foreldrene når barnet begynner i barnehagen
og foreldre må laste ned en egen app (MyKid). Foreldre forplikter seg til å holde seg 
oppdatert på informasjon som legges ut av barnehagen, og sørge for at
 kontaktinformasjon til enhver tid er oppdatert.
I appen på smarttelefonen skal foreldre legge inn fravær og ferie, tillatelser og beskjeder mm. 
Dette er i tillegg til den daglige kontakten i hente- og bringesituasjon.
På individnivå legger barnehagen til rette for jevnlige samtaler der foreldrene kan være med å påvirke til-
rettelegging av tilbudet til sitt barn. 
Foreldrene har mulighet til å be om en samtale ved behov. Barnehagen og foreldrene må forholde seg til at 
barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som barnehagen må forvalte. 



Barnehagen skal bidra til at 
barna kan avslutte barneha- 
getiden på en god måte og 
møte skolen med nysgjerrighet 
og tro på egne evner.
 
(Rammeplan s.34)
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5.
Overganger

5.1 Når barnet begynner i barnehage
Før barnet starter i barnehagen

Det blir gitt tilbud om foreldremøte en tid etter at barnet har blitt tildelt plass. 
Foreldremøte inneholder forventninger fra barnehagen og foreldrene om 
oppstart. Barnehagen kommer med «lure grep» for den første tiden, med tilk-
nytning i barnehagen. Det vil også bli tilbud om flere besøksdager i etterkant 
av foreldremøte.  En god tilknytningsperiode for barnet, foreldre og personalet 
legger et godt grunnlag for videre trivsel i barnehagen for barnet. 
Når barnet begynner i barnehagen legger vi til rette for at barnet får bli kjent 
med personalet og omgivelsene sammen med foreldrene sine. Vi oppfordrer 
foreldrene til å sette av de første 4-5 dagene til å være sammen med barnet på 
avdelingen. Da er det foreldrene som skifter bleie, hjelper sitt barn ved måltider, 
legger barnet og er tryggheten for barnet sitt.  Personalet vil på barnets prem-
isser skape gode relasjoner mellom seg og barnet, og mellom barnet og de 
andre barna. Det å lage gode/faste rutiner i begynnelsen, gir grunnlag for 
trygghet og forutsigbarhet. Noe som er viktig for alle barn som skal begynne 
i barnehagen. Barna bruker ulik tid på å bli trygge, og det blir tatt individuelle 
hensyn.

5.2 Overgang innad i barnehage
Når barna skal bytte avdeling innad i barnehagen er det barnehagen som står 
ansvarlig for dette. Foreldrene blir informert om det på forhånd. Barnehagen 
legger til rette for at barnet i en periode før det bytter avdeling, går på besøk 
på den nye avdelingen. Dette gjøres sammen med en kjent voksen fra bernets 
avdeling. De voksne som skal ta imot barnet bruker naturlige situasjoner til å 
etablere gode relasjoner til barnet.  Gode rutiner for utveksling og overføring av 
informasjon om barnet (mellom avdelingene) har vi ved at pedagogene over-
fører informasjon til ny avdeling.

5.3 Overgang barnehage-skole
Barnehagen jobber målbevisst for at alle barn skal være trygge og godt 
forberedt til skolestart. Vi skal skape forutsigbarhet i overgang til skole og 
SFO. Dette skjer i samarbeid med foreldre og skolen barnet skal begynne på. 
Det siste barnehageåret har vi ulike aktiviteter for å forberede barna best mulig 
på skolestart. Barnehagen inviterer til avslutningssamtale hvor vi gjennomgår 
barnets ulike utviklingsområder og eventuelt behov for tilrettelegging i skole 
og andre ting foreldre er opptatt av. Foreldre vil få mulighet til å bestemme om 
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informasjon skal overføres fra barnehagen til 
skolen i avslutningssamtalen. Ved informasjon
 til skolen, brukes samtykkeskjema. Vi følger 
Larvik kommune sine rutiner «overgang til skole».

Barnehagetiden avsluttes på en god måte hvor
barnet har tro på egne evner. Det skal være 
progresjon i læringsinnholdet i barnehagen og 
innholdet skal settes i sammenheng med skolens 
læringsinnhold. Barnehagen skal ved behov sikre at 
skolen får relevant informasjon (utveksles alltid med 
samtykke fra foreldrene) for å møte det enkelte 
barnet og foreldre. Barnehagen skal danne 
grunnlaget til at barna skal kunne være godt rustet, 
for den nye hverdagen på skolen. De eldste barna 
skal  få mulighet til glede seg til å begynne på skolen. 

6.
Barnehagen som 
pedagogisk virksomhet

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet
som skal planlegges og vurderes. Målet er å gi 
barna et tilrettelagt tilbud i tråd med 
barnehageloven og
 rammeplanen.

6.1 Planlegging
Planleggingen skal synliggjøre hvordan barnehagen tolker og realiserer 
rammeplanen og den skal være utgangspunktet for refleksjon og utvikling 
av virksomheten.

6.2 Årsplan
Årsplanen utarbeides av personalet i fellesskap. Den er grunnlaget for det 
pedagogiske arbeidet i barnehagen og tar utgangspunkt 
i barnehageloven og rammeplanen.
Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. I tillegg til år-
splanen utarbeides det i Gapatrosten periodeplaner. Dette er planer rundt 
temaer som hele barnehagen jobber med i fastsatte perioder; august – 
desember og januar – juni. Arbeidet med disse temaene tilrettelegges 
barnas alder, utvikling og interesser 
og evalueres jevnlig - hver måned.

Vurderingsarbeid skal bygge på 
refleksjoner som hele personal-
gruppa er involvert i. 
Felles refleksjon over det 
pedagogiske arbeidet kan gi 
personalet et utgangspunkt for 
videre planlegging og gjennom-
føring. 

(Rammeplan s.38)

Barnehagen skal utvikle en 
årsplan. I tillegg skal det 
utarbeides planer for kortere 
og lengre tidsrom for ulike 
barnegrupper etter behov. 

Årsplanen er et arbeidsredskap 
for barnehagepersonalet og 
dokumenterer barnehagens 
valg og begrunnelser.

(Rammeplan s. 37)
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6.3 Vurdering
Vurdering er et viktig redskap for utvikling i vår lærende organisasjon. Alt vårt 
pedagogiske arbeid skal vurderes. Hensikten er å lære og å være i utvikling og 
endring.Alle barna, personalet og foreldrene skal være deltagende i vurdering-
sarbeidet. Gapatrosten barnehage har vurdering på agendaen i den daglige 
dialogen, foreldresamtaler, personalmøter, plandager, pedagogmøter og 
avdelingsmøter, jmf møteplan for Gapatrosten barnehage.

Hvis det er grunn til å tro at 
barnets behov ikke kan dekkes 
innenfor det allmennpedago-
giske tilbudet, skal barnehagen 
opplyse foreldrene om retten til 
å kreve en sakkyndig vurdering 
av om barnets behov for 
spesialpedagogisk hjelp.

(Rammeplanen s. 40)

6.4 Dokumentasjon
Dokumentasjon gir oss mulighet til å vise hva vi jobber med overfor barna, 
foreldre, kommunen og lokalmiljøet. Hensikten med dokumentasjon er å gi 
informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og samtidig 
synliggjøre hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og ram-
meplanen. Dokumentasjon er grunnlaget for refleksjon - det er via refleksjon 
vi kan tilpasse og videreutvikle det pedagogiske arbeidet. 

6.5 Tilrettelegging
av det allmennpedagogiske 
tilbudet for barn som trenger 
ekstra støtte
Barnehagen skal tilpasses det allmennpedagogiske 
tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også 
når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere 
eller lengre periode.

Barnehagen skal sørge for at barn som mottar 
spesialpedagogisk hjelp, inkluderes i barnegruppen 
og i det allmennpedagogiske tilbudet.

7.
Barnehagens arbeidsmåter

7.1 Progresjon
Personalet i barnehagen observerer daglig om barna utvikler progresjon 
innenfor sine forutsetninger. Barn utvikler seg i forskjellig tempo og vår 
oppgave er å ivareta hvert enkelt barns progresjonskurve og sikre en god 
utvikling. 
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Progresjon sees i barnas lek og prosjektarbeid over tid. Barnehagepermen 
som gradvis fylles i deres tid i barnehagen viser også progresjon i barnas 
arbeid og interesseområder.

7.2 Barnehagens digitale praksis
Vi bruker ulike digitale platformer i dagliglivet
 og i prosjektarbeid sammen med barna. 
Vi finner fakta om ting vi lurer på og er 
fasinert av. Vi danser og beveger oss til musikk, 
vi hører på lydbøker på flere språk og vi kan 
skape gjennom digital uttrykksform.

Personalet skal:
· Legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer
og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
· Knytte fagområdene sammen med digitale verktøy
·  Vurdere relevans og egnethet av digitale verktøy 
i den enkelte aktivitet
· Utforske kreativ og skapende bruk av digitale
 verktøy sammen med barn

Personalet skal holde seg oppdatert på området 
slik at digitale verktøy brukes som et supplement 
i pedagogisk arbeid.

Barnehagens digitele praksis 
skal bidra til lek, kreativitet og 
læring. Samtidig skal digitale 
verktøy brukes med omhu og 
ikke dominere som 
arbeidsmåte.

(Rammeplanen s.44)

Barnehagen skal utøve digital 
dømmekraft og bidra til at 
barna utvikler en begynnende 
etisk forståelse knyttet til 
digitale medier.

(Rammeplan s. 45)
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8.
Barnehagens fagområder

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å 
ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende 
kunnskaper og ferdigheter.
(Lov om barnehager §1)

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping 
og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt 
fellesskap.
(Lov om barnehager § 2)

Fagområdene gjenspeiler områdene som har interesse og egenverdi for barn 
i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. 
Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal 
være en gjennomgående del av barnehagens innhold. 

(Rammeplan s. 47)

I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan 
kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og 
del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli 
god lek og et godt samspill mellom barna.

For hvert fagområde er det formulert mål for arbeidet, for å fremme barnas 
utvikling og læring. Målene som retter seg mot barnas opplevelser og læring, 
er formulert som prosessmål. Det er selve læringsområdet og arbeidsmåtene 
barna skal bli kjent med. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas 
alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. 
Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering må legges til rette med tanke 
på barns ulike behov. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som 
svarer til deres utviklingsnivå.

Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser 
har vi lagd i en oversikt på de neste sidene.
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Fortell meg
Ragnhild Bakke Waale

Fortell meg 
at jeg er noe, 

at jeg kan noe, 
at jeg betyr noe.

Fortell meg det.
 

Ikke fortell meg 
det jeg gjorde, 

eller det jeg kunne gjort,
eller det jeg burde eller skulle gjort.

Nei, ikke fortell meg det.
 

Fortell meg heller 
at jeg er noe,

at jeg kan noe, 
at jeg betyr noe. 

Fortell meg heller det.
 

Jeg trenger det, skjønner du.
Jeg trenger det så sårt.

Jeg trenger en søyle av trygghet
å lene meg mot gjennom livet.
Jeg trenger det, skjønner du,
for det er så værhardt å leve.
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Kommunikasjon, språk og tekst

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får
utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold
av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, 
språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster
fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, 
symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og ut-
vikling.

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av
tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleks-
jon og møter med språk og kultur. Personalet skal invitere til utforsking
av både muntlige språk og skriftspråk.

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen
bidra til at barna

• uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
• bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse
konflikter
• videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
• leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
• møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
• opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
• utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som
 lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.

(Rammeplan s.48)
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1 og 2 åringer 3 og 4 åringer 5 og 6 åringer

- barna har rik og god 
tilgang til litteratur. 
- høytlesning på språk 
representert i barnegrup-
pa via ulike apper
- eventyr, korte 
fortellinger
- erfare at eget morsmål 
og dialekt har verdi

- vi samtaler med barna 
om opplevelser i det 
daglige, i naturlige 
situasjoner.
- samling – formidling 
av sanger rim, regler, 
historier.

- barna opplever et 
positivt og godt språklig 
miljø.
- de voksne beriker 
språket sammen med 
barna. 

- får kjennskap til sosiale 
ferdigheter på avd. 
og fellessamling.
- lære å tolke kroppsspråk 
og ansiktsuttrykk
- de voksne er rollemod-
eller i konfliktløsninger
- være en del av et 
felleskap

- vise og få aksept for 
ønsker om f.eks tilgang 
til en bestemt leke

- barna har rik tilgang på 
litteratur, og er med på å 
påvirke og velge.
- etablere gode litteraturvaner 
og interesse.
- høytlesning på språk 
representert i barnegruppa 
via ulike apper
- dramatisering, rollespill
- erfare at eget morsmål og 
dialekt har verdi

- vi samtaler med barna om 
opplevelser i det daglige, 
i naturlige situasjoner.
- samling – formidling og 
deltakelse i sanger,  rim, 
regler og historier.
- trener på å bruke språket 
i lek og til å løse konflikter

- barna opplever voksne 
som bevisste språksettere
- barna opplever voksne 
som samtaler med dem
- undring og filosofering

- får innsikt og kunnskap 
om sosiale ferdigheter. 
- få kjennskap/kunnskap 
om å kunne ta valg.
- trene på å løse enkle 
konflikter
- har venner i barnehagen

- argumentere for sine 
synspunkter og begrunne 
sine handlinger ved lek 
og spill

- bibliotek turer. 
Barna er med å påvirke og 
velge litteratur
- formidle historier til 
hverandre
- dramatisering, rollespill
- føler stolthet over eget 
morsmål og dialekt

- barn og voksne samtaler 
om opplevelser, tanker og 
følelser og tar gjensidig 
kontakt. 
- bruker språket i lek og kan 
løse konflikter med språket.
- samling – være deltagende 
i samling.
- kunne stå foran en liten 
gruppe og fortelle noe

- barna tar del i filosofiske 
samtaler og opplever 
meningsfylt dialog
- dokumentasjon fra prosjekter 
gir barna mulighet til 
refleksjon i dialog med voksne

- kunne ta i bruk ferdigheter/
kunnskaper i hverdagen.
- barna får med seg nyttige 
verktøy de kan bruke 
i skolehverdagen
- får erfaringer i rollespill
- kan løse enkle konflikter
- har lært seg å knytte vennskap

- argumentere for sine 
synspunkter og begrunne sine 
handlinger ved lek og spill
- Smart start gruppe
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Kropp, bevegelse, mat og helse

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner
som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til
rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur,
mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes
i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og
oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen
skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om
egne og andres grenser.

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, 
oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom 
medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise 
sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til
god helse.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen
bidra til at barna

• opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer,
inne og ute, året rundt
• blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og
 utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold
• videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon
og fysiske egenskaper
• opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige
utfordringer
• blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir
kjent med egne følelser
• setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser
• får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra
mat til måltid.

(Rammeplan s.49)
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1 og 2 åringer 3 og 4 åringer 5 og 6 åringer

- bruke barnehagens 
fysiske rom ute og inne
- små turer i skogen, 
med få barn
- utvikle kroppsbeh-
erskelse
- få kjennskap til alle vær 
og føreforhold ute 
i barnehagen
- motiveres/inspireres 
til å balansere

- ”puttebokser”, enkle 
puslespill, byggeklosser
- bli kjent med ulike typer 
materialer 
- trene på å spise selv
- begynne å få kjennskap 
til påkledning
- pinsettgrep

- begynnende kjennskap 
til og benevning av 
kroppsdeler 
- “jeg er meg” samling
- snakke om følelser
- bli kjent med ulike 
følelser

- barna får jevnlig tilbud 
om vann
- introduksjon av nye 
smaker
- bli kjent med ulike typer 
matvarer
- begynne å kjenne 
forskjell på smaker

- tur dager med gode opplev-
elser og mestringsfølelse.
- gå i ulent terreng
- utvikle god 
kroppsbeherskelse
- mestre alle vær 
og føreforhold ute 
i barnehagen og på tur
- kan balansere, stå på ett 
bein, og hinke

- variert tilbud på aktiviteter 
som krever finmotorisk pre-
sisjon, vanskeligere 
puslespill, perler etc.
- utvide materialutvalg 
og muligheter
- trene på å klippe
- klarer å spise selv, 
smøre maten selv
- klarer å kle på seg 
det meste selv

- kan navn på de fleste 
kroppsdeler
- begynende bevissthet 
på egen kropp og organer
- “jeg er meg” samling
- bli kjent med ulike følelser

- barna har drikkekopper/ 
flasker tilgjengelig 
i nærheten av vann
- introduserer nye smaker
- kunne si ifra når de er 
sultne og når de er mette
- deltar noe i matlaging

- avslutningstur med 
overnatting.
- liker å være ute og på tur 
i alle vær og føreforhold
- faste turdager med gode 
opplevelser.
- mestre ulent terreng 
- gå på lengre turer
- utfordres på grovmotoriske 
aktiviteter på ulike arenaer

- blyantgrep 
og hånddominans
- perle, klippe, tegne med 
god presisjon
- kneppe knapper og øve 
på glidelås
- kunne klippe
- smøre sin egen mat
- kler på seg selv

- bevisst på egen kropp
- kan navn på alle 
kroppsdeler mer detaljert
- sammenhenger mellom 
f.eks. årsak - virkning og 
organers funksjon
- “jeg er meg” samling
- bli kjent med ulike følelser

- vann er en naturlig 
tørstedrikk
- barna liker å smake på nye 
matsorter
- deltar noe i matlaging, 
komme med matønsker
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Kunst, kultur og kreativitet

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for
tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna
få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på
måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon.
Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle
uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved
å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske
og kulturelle uttrykk.

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk,
musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen
skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler
et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal
personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra
til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen
må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra
til at barna

• har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende
og estetiske uttrykksformer
• tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
• bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk
 gjennom skapende virksomhet ute og inne
• møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og
 utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
• bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke
seg estetisk
• opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

(Rammeplan s.50-51)
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1 og 2 åringer 3 og 4 åringer 5 og 6 åringer

- møter en hverdag med 
tilgang til sang, dans 
og musikk, rim 
og regler
- bli kjent med diverse 
rytmeinstrumenter, bøker, 
bilder

- rikelig og variert mate-
riale 
synlig og tilgjengelig  for 
barna
- barna blir kjent med nye 
materialer
- barnestyrte aktiviteter 
med innslag av oppgaver 
gitt av de voksne
- et estetisk miljø 
til inspirasjon

- være med på forestill-
inger 
- egenproduserte arbeider 
til utstilling i barnehagen
- se på kunst lagd av 
kunstnere

- rik tilgang til sang/dans 
og musikk, rim og regler 
både voksenstyrt 
og barnestyrt
- lære hvordan man bruker 
de ulike rytmeinstrumentene
- bruke utkledningstøy, 
bøker og bilder i hverdagen

- utvidet materialvalg 
tilgjengelig for ungene 
i hverdagen og i prosjekt
- fremme lyst til å utforske 
de estetiske områdene
- barnestyrte aktiviteter 
ut ifra barnas ideer, tanker 
og interesser
- barna begynner selv 
å kunne bearbeide sine 
inntrykk og uttrykke de 
gjennom skapende aktivitet

- være med på forestillinger 
og være deltakere 
i forestillinger
- egenproduserte arbeider 
til utstilling i barnehagen
-  kjennskap til kunstverk 
og kjente kunstnere

- kan uttrykke seg estetisk 
gjennom sang, dans og 
musikk 
- kunne følge enkle rytmer 
med rytmeinstrumenter
- kan rim og regler 
- utkledningstøy, bøker og 
bilder blir brukt aktivt 
i hverdagen

- bruker og etterspør ulike 
materialer og verktøy
- barna utforsker og viser 
interesse for de estetiske 
områdene
- ulike aktiviteter med 
utgangspunkt i barnas 
interesser, men med innslag 
av oppgaver gitt av de 
voksne
- barna bearbeider sine 
inntrykk og kan uttrykke de 
gjennom skapende aktivitet

- være med på forestillinger, 
være aktive deltakere og 
initiaivtakere
- fordype oss i kunstformer
- være med å arrangere sin 
egen utstilling
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Natur, miljø og teknologi

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 få et mangfold av naturop-
plevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. 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.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra
til at barna

• opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
• får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
• opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske
lover
• får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og
utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på 
naturen
• får kunnskap om dyr og dyreliv
• lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger 
i redskaper og teknologi
• får kjennskap til menneskets livssyklus

(Rammeplan s.52)
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1 og 2 åringer 3 og 4 åringer 5 og 6 åringer

- oppover bakke
- nedover bakke
- terreng m/forskjellig 
underlag /busker og kratt 

- få innblikk i dyreriket
- undring og sansing ute i 
naturen

- farger
- lukt, syn, hørsel

- gjøre seg erfaringer 
sammen med større barn 
og voksne
- prøve/utforske selv

- vann, såpebobler
- farger, blande farger på 
lysbord, overhead

- kaste søpla i riktig boks

- balansere på stokker/
steiner
- klatre i trær 
- gå en tur
- bevege seg på fjell

- fått litt kunnskap om dyr 
og vekster
- bruker naturens 
lekemateriell
- utvikle muligheter for å 
undring, skaffe seg 
kunnskap og få 
sanseopplevelser

- ser årstidsvariasjoner ute
- gir inspirasjon til kreativitet

- er med å finner ut hvordan 
ting fungerer

- videreutvikle eksperiment-
ering med vann, såpe, farger 
etc.

- er deltakere i sortering
- ta med søpla hjem fra tur

- er gode til å balansere på 
stokker/steiner
- mestrer klatring i trær 
- gå en turetappe
- utedag 

- har fått kunnskap 
om dyreliv og vekster
- barna finner glede i å være 
ute i naturen
- finner masse interessant 
å leke med
- barna bruker undring og 
sansing for læring og nye 
opplevelser

- har kunnskap om årstidene 
i Norge
- bruker inspirasjon fra naturen 
i kreativ lek og prosjekter
- nyter måltider ute i naturen

- har kunnskap om hvordan 
tekniske hjelpemidler 
fungerer
- er med og finner ut hvordan 
ting fungerer i hverdagen 
og samfunnet

- eksperimenterende 
virksomheter en del av 
hverdagen 
- er med og utvikler egne 
teorier

- kunnskap om sortering
- søppel havner der det skal
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Antall, rom og form

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper
barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. 
Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna 
kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og 
kulturog ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal
stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, 
sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling 
og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere 
og søke løsninger.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

• oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
• utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
• leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med 
ulike måter å uttrykke dette på
• erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
• bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
• undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på
forskjellige måter
• undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer 
og opplever matematikkglede

(Rammeplan s.53)
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1 og 2 åringer 3 og 4 åringer 5 og 6 åringer

Erfaring med former, 
figurer, mønster og 
symmetri
- sirkler, firkanter og 
trekanter er synlige 
former på avdelingen

Gryende interesse for 
telling og tallord
- telle fingre og tær
- 1,2,3
- bruk av tellesanger og 
telleregler

Erfaring med rydding og 
sortering
- ting har sin faste plass 
og skal tilbake dit, med 
hjelp
- kjenne sin plass i gar-
deroben, ved bordet 
- er det plass til meg her 
tro?

- erfaring med størrelse 
og mål
- stor, liten
- tomt, fullt

- konstruksjonlek 
- diverse byggemateriell, 
puttekasser, enkle 
puslespill

Erfaring med former, figurer, 
mønster og symmetri
- barna kan språksette 
sirkler, firkanter og trekanter
- likhet og forskjeller
- begynnende symmetriske
og geometriske mønstre

Gryende interesse for telling 
og tallord
- kjenner igjen tallene 1-5
- være med på praktiske 
oppgaver som innebærer 
praktisk telling

Erfaring med rydding og 
sortering
- kan motta en beskjed og 
utføre ryddeoppdrag og vet 
hvor ting hører hjemme
- har oversikt over avdelingen 
og andre barna i barnehagen
- begynnende oversikt over 
plasseringsord

- kjennskap til størrelse og 
mål, enkle måleenheter
- egen høyde, tung/lett, 
matlaging/kopp/drikke

- utvide erfaringer med 
konstruksjonslek
- lego, geomag, kaplaklosser, 
puslespill med økt 
vanskelighetsgrad
- begynnende rollelek

Erfaring med former, figurer, 
mønster og symmetri
- utvide begrepene, språk-
sette og gjenkjenne
- symmetriske og geome-
triske mønstre

Gryende interesse for telling 
og tallord
- si telleramsen samtidig 
som de tilordner et tallord 
til hvert objekt
- få kjennskap til mengder 
og mengdetall

Erfaring med rydding og 
sortering
- barna rydder når de er 
ferdig å leke eller ved enkle 
signaler og vet hvor ting 
hører hjemme
- kan sortere etter størrelse
- kan bruke og forstå 
plasseringsord
- ha avstand og retnings-
forståelse
- begynnende forståelse 
for kart

- kjennskap til måleenheter, 
liter, desiliter, meter, centi-
meter
- tid/klokka, vekt/volum

- bred erfaring med 
konstruksjonslek
- brettspill, kortspill
- mestre rollelek
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Etikk, religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og
mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter
særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunn-
lag i et samfunn preget av livssynsmangfold.

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og
høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk 
har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold
og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Gjennom å 
samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål 
skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflek-
tere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk 
tenkning og dømmekraft.

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra
til at barna

• får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i
barnehagen
• utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål
• får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og
verdier
• får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og
leve sammen på
• utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter
og ulikheter i et fellesskap.

(Rammeplan s.54)
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1 og 2 åringer 3 og 4 åringer 5 og 6 åringer

- barna får etisk 
veiledning i hverdagen
- de kristne og humane- 
tiske grunnverdiene blir 
satt ord på i hverdagen

- barnehagen markerer 
jul, påske m.m.

- tradisjoner og høytider 
blir markert
- barna opplever reflekter-
ende og respektfullt miljø

- barnas undring 
og vitebegjær tas på 
alvor
- barna opplever voksne
som lytter

- barna blir tryggere på 
etiske retningslinjer
- barna får kjennskap til de 
kristne og humanetiske 
grunnverdiene

- barna får kjennskap 
til hvorfor 
vi feirer jul, påske m.m
- barna får kjennskap til 
vår historie

- tradisjoner og høytider 
blir markert og barna får 
kjennskap til hvorfor
- barn er med og reflektere 
og er respektfulle overfor 
andre barn og voksne

- barna møter en hverdag 
hvor man tenker høyt over 
mulige svar på vriene 
spørsmål
- barns undring og vitebegjær 
blir tatt på alvor
- positivt nysgjerrig på andre
- barna trener på å lytte 
til andre

- barna har mange etiske 
retningslinjer som de er 
trygge på og kan bruke 
i hverdagen
- barna kan og vet om de 
kristne og humanetiske 
grunnverdiene og kan dra 
nytte av disse i hverdagen

- barna har kunnskap om 
hvorfor vi feirer jul, påske 
m.m
- barna har kunnskap om vår 
historie

- barna får kunnskap om ulike 
høytider og tradisjoner vi 
feirer i barnehagen og som 
noen barn feirer hjemme
- barna er reflekterte og viser 
respekt for andre

- barna tenker høyt og 
finner noen svar på vriene 
spørsmål  i hverdagen
- barnas undring og 
vitebegjær blir tatt på alvor
- positiv erfaring som er 
med og utvikler toleranse 
for hverandres bakgrunn
- barna kan lytte til andre
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Nærmiljø og samfunn

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre
innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom
utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna
kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner,
samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til 
nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del 
av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring 
med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap 
til menneskerettighetene.
Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon
og kjennskap til nasjonale minoriteter. Grupper med langvarig tilknytning
til landet defineres som nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/
norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romanifolk/tatere.

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra
til at barna

• oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse
i samfunnet
• erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse
• utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet 
og lærer å orientere seg og ferdes trygt
• blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
• blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer
• blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur
• får kjennskap til nasjonale minoriteter 

(Rammeplan s.56)
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1 og 2 åringer 3 og 4 åringer 5 og 6 åringer

- avdelingen tilbyr alle 
ungene ulike aktiviteter
- barnehagens fysiske 
rom har et bredt utvalg 
av materialer som inspir-
erer begge kjønn

- begynne å trene på 
å vente på tur
- oppstart på å lære seg 
å dele
- barna får gi uttrykk for 
egen mening

- lære seg navn på barn 
og voksne på egen 
avdeling
- begynner å lære seg 
dagen og dens rutiner

- skogområdet med 
Gapahuk og Lavvo
- byen vår heter Larvik
- det norske flagget blir 
presentert og deltar på 
17 mai markering i barne-
hagen

- møte litteratur 
i hverdagen

- oppmuntres til å delta i 
fellesskap i alle aktiviteter i 
barnehagen
- utfordre til lek som er variert
- barnehagens fysiske rom 
har materialer som inspire-
rer begge kjønn og blir brukt 
av begge kjønn

- barna begynner å bli gode 
på turtaking
- trene på å rekke opp handa, 
flertallet bestemmer
- fortsetter å trene på å dele
- barna får uttrykke seg om 
sin egen hverdag

- får kjennskap til barne-
hagens infrastruktur for 
eksempel navn på alle barn, 
alle voksne og styrer
- kan dagens og ukas rutiner

- barna blir kjent i områdene 
i og rundt Tagvedt
- litt lokalhistorie blir 
presentert
- navnet på landet vårt
- barna kjenner det Norske 
flagget
- kunnskap om 
Norges nasjonaldag
- kjennskap til samenes 
nasjonaldag

 
- litteratur blir brukt aktivt 
i hverdagen
- møte medier i barnehagen

- deltar i fellesskap i alle 
aktiviteter i barnehagen
- er med på variert lek i løpet 
av en barnehagehverdag
- barnehagens fysiske rom 
har materialer som inspire-
rer begge kjønn og ungene 
har et aktivt forhold til ulike 
materialer

- barna kan turtaking
- barna kan rekke opp handa 
- barna har reell innvirkning på 
sin egen barnehagehverdag

- barna vet at de voksne har 
ulike roller
- full oversikt over sin egen 
barnehagehverdag

- vi kjenner byen, visjonene 
og kommuneseglet 
- barna har litt kunnskap om 
landet vårt 
- barna behandler det norske 
flagget med respekt og vet 
i hvilke sammenhenger det 
blir brukt
- barna vet at samene er 
Norges urbefolkning

 - blitt kjent med litteratur 
av forskjellige sjangere
- utdyping via litteratur og 
medier, gjerne knyttet opp 
mot prosjekt- arbeid. 
Kritisk blikk på medier.
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med avdelingene
 

Raketten   tlf. 94787392
Akrobaten tlf. 94794869
Kanutten tlf. 94780912
Huskestua tlf. 94832034

Daglig leder
Wanja Berge Grøn

tlf. 97039845

Gunnar Reiss 
Andersensgt.12, 

3259 Larvik
tlf. 33 18 24 06

wanja@gapatrosten.no
Web side: www.gapatrosten.no


