
Velkommen til 
Læringsverkstedet Solkollen barnehager



Velkommen til Solkollen
Solkollen er ett av flere konsepter i Læringsverkstedet sin store barnehagefamilie. 
Våre barnehager skal være en del av den gode barndommen med forankring i kristne 
grunnverdier, verdier som i stor grad har formet Norge til et av verdens beste land å 
bo i. De verdiene ønsker vi at dagens barn og familier skal få del i. Vi vil at hvert barn 
fullt ut skal oppleve og forstå hvor verdifullt og viktig det er. 

Det er avgjørende for oss å være til stede med hjertet, samtidig som vi har ambisjoner 

om å være faglig best. På den måten skaper vi en barnehagekultur som danner et 

godt fundament i barnas liv og utvikling. 

 

Den gode barndommen



Hvert enkelt barn skal:

Hvert enkelt barn har en unik verdi. Å styrke barns egenverd er kjernen 
og utgangspunktet for det pedagogiske arbeidet i våre barnehager. I 
Læringverkstedet skal alle føle seg verdifulle, vokse og trives. «Vi» betyr at vi 
gjør det sammen. «Verdens viktigste verdier» er barna våre, som skal forme 
fremtiden. 

 Visjonen i lys av Solkollens verdier
«Vi får verdens viktigste verdier til å vokse» er vår visjon. For Solkollens 
barnehager utdyper vi dette med å si noe om hva visjonen betyr i praksis:

• oppleve seg sett, elsket og hørt.
• forstå at de er skapt unike og viktige.
• få høre om Guds kjærlighet og Jesus som forbilde.
• få fremelsket sine talenter, gaver og tro på seg selv.
• få reflektere over relegiøse og eksistensielle spørsmål.
• få hjelp til å bli den beste utgaven av seg selv.

Våre ansatte jobber med «hjertet», og er opptatt av å sette gode spor i barna. 
Voksne i Solkollen skal kjennetegnes ved å være nærværende og hjertevarme. 
De skal skape et trygt sted å være barn, forelder og ansatt. Med Jesus som 
forbilde viser vi hvordan alle mennesker skal møtes med kjærlighet, raushet og 
respekt.

Derfor er slagordet i Solkollen: 

«Med hjerte for alle». 

Vi får verdens viktigste 
verdier til å vokse!



For barna
Alle barn er verdifulle. Vår oppgave er å fremelske og forsterke det 
unike ved hvert enkelt barn.

For familier 
Vi ser på hele familien som brukere av barnehagen. Gjennom 
foredrag, kurstilbud og andre aktiviteter ønsker vi å bidra til å styrke 
foreldrerollen og barnets oppvekst vilkår.

For ansatte
Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø. Våre 
ansatte er barnehagens viktigste ressurs i å nå våre mål og vår visjon.

For nærmiljøet
Vi bidrar aktivt i nærmiljøet og ønsker å være en positiv bidragsyter i 
det å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for barna.

For landet
Ved å være en del av et større fellesskap, kan vi styrke kvaliteten 
til hver enkelt barnehage lokalt, samt ivareta de kristne verdiene på 
nasjonalt nivå i våre barnehager, til det beste for hvert enkelt barn og 
familie.

«Med hjerte for alle» er slagordet vi lever etter hver dag. Vi skal 
skape trygge rammer og legge til rette for at barn får oppleve 
hvor unike og verdifulle de er. Disse holdningene og verdiene 
skal prege alt vi gjør hver dag.

Med hjerte for alle



HJERTE

JEG

DU

VI

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.
(Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 8)

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver

Det er i det daglige samspillet at barnets 
selvfølelse, sosiale kompetanse og empati 
utvikles. Hjerteprogrammet bygger en kultur 
i barnehagen som preger hele hverdagen. 
Samtidig dannes barnas egen identitet og de 
finner ut: 

Hvem er JEG?
Vi fokuserer på at alle er verdifulle, helt unike 
og skapt av Gud. Temaene er: Jeg er meg, 
Mine følelser og Mine hjerteskatter. 

Hvem er DU? 
Vi ønsker at hvert enkelt barn skal oppleve 
det godt å være en del av en gruppe og 
være positivt opptatt av de rundt seg. Barna 
skal erfare at de gjennom fellesskapet i 
barnehagen, kan både få og gi omsorg, 
vennskap og trygghet. Temaene er: Hjerte for 
andre, En god venn og Samspill. 

Hva er min plass i fellesskapet – VI? 
Vi vil at barna skal oppleve at det er meningsfylt 
å bety noe for seg selv og de aller nærmeste. 
Det å bry seg om sitt nærmiljø, samfunnet de 
vokser opp i og verden for øvrig skal oppleves 
viktig. Å bry seg kan være å gi et smil og spre 
glede, men også å gi praktisk hjelp, samle 
inn penger og drive dugnad. Temaene er: 
Respekt, Gøyale sprell og Hjerte for verden.

De tre hjertelagene
Gjennom Hjerteprogrammet, musikk, 
prosjekter og Solkollen Super blir barna 
involvert og engasjert i verdiformidling basert 
på de tre hjertelagene jeg, du og vi.

Hjertesamling
I hver enkelt ukentlige hjertesamling får et og 
et barn ekstra positiv oppmerksomhet. Barna 
får øvelse i å stå foran andre, gi og ta imot ros 
og gode ord. 

Materiell
Hjerteprogrammets materiell  er konkret 
og praktisk  laget for å passe rett inn i 
barnehagens pedagogiske arbeid. Materiellet 
er  samlet i en egen boks. Boksen inneholder 
forslag til innhold i planlagte aktiviteter og 
variert bruk av materiellet. Forslagene legger 
til rette for arbeid med Hjerteprogrammet på 
ulike måter.

Hjerteprogrammet er: 
• Inspirasjon i det daglige 

verdiformidlingsarbeidet. 
• Ukentlige hjertesamlinger i hjertekroken.
• At barna blir kjent med hverdagen til 

rollefigurene Mats og Mille.
• At barna får sitte i «rosestolen» og får 

gode ord fra barn og voksne.
• At barna får sin egen «hjertebok» med 

bilder og tekster fra samlinger og 
aktiviteter. 

Hjerteprogrammet  
- en viktig del av kulturen i barnehagen



Solkollen-barnehagene har et kristent livssynsgrunnlag. Barna får derfor en 
barnehagehverdag basert på kristne og humanistiske verdier. Det norske samfunnet 
er også grunnleggende preget av kristne verdier. Mange verdsetter dem, uavhengig 
av hva de tror på. Barn som går i en Solkollen-barnehage skal få kjennskap til de 
kristne verdiene som har preget landet vårt i generasjoner. Solkollen-barnehagene har 
et særpreg, men er for alle, og vi ser på oss selv som en naturlig del av samfunnet og 
livssynsmangfoldet.

Solkollen driver i henhold til barnehagelovens § 1 a som sier at private barnehager kan ha 
særlige bestemmelser om livssynsformål som et supplement til verdiene nevnt i paragrafen.

Vårt særpreg Verdiformidling
Verdiformidling handler om å overføre verdier 
og gode holdninger. Verdiformidling er en viktig 
oppgave for familien, og i Solkollen støtter vi 
opp om familiens arbeid med å gjøre barna til 
trygge og gode mennesker som tar vare på seg 
selv, andre og naturen. Vi tror at de verdiene vi 
formidler danner et godt fundament for barnas 
liv. Barnehageloven og rammeplanen peker på 
hvilke verdier og holdninger det dreier seg om. 

Solkollen har, i tråd med barnehageloven, et 
formål som sier at verdiene skal være forankret 
i kristen tro og tradisjon, og som viser 
hvordan vi skal arbeide med verdiformidling. 
I et samfunn i stadig utvikling og et mangfold 

av kulturer er vi takknemlige for å kunne gi 
barna et godt fundament og kjennskap til 
våre verdier. I Solkollen er vi derfor stolte av 
å videreformidle verdier og holdninger fra 
kristen tro og tradisjon. Dette gjør vi gjennom 
bibelfortellinger, sang, musikk, drama, lek, 
sansestimulering, samtaler, undring og 
kreativ formidling som også skaper gode 
møter mellom barn og voksne. Gjennom 
verdiformidling, lekende læring, samspill og 
mestring får barna grunnlag til å utvikle seg og 
bli den beste utgaven av seg selv.   
    

Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til, 
forstår og reflekterer over grunnleggende normer 
og verdier og utvikle barnas toleranse, interesse 
og respekt for hverandre og for mennesker med 
ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.  
(rammeplanen 2017)



Konseptsirkelen beskriver særpreget vårt. Læringsverkstedets pedagogiske tre 
står i midten og er en helhetlig modell som konkretiserer og gir en ramme for det 
pedagogiske arbeidet. De ulike elementene i treet utgjør sammenhenger mellom 
barns trivsel, lek og utvikling, og er en konkretisering av læringsmiljøet. Arbeidet 
med hele det pedagogiske treet er viktig for å opprettholde et positivt læringsmiljø 
i barnehagen og sikre rammeplanens fokus. 

Den grå sirkelen viser hva som kjennetegner Solkollen-konseptet, og den 
oransje sirkelen viser hvordan vi konkretiserer dette. Hjertene er eksempler på 
uttrykk og aktiviteter som barna i en Solkollen-barnehage opplever i løpet av 
året. 

Solkollen Konseptsirkel
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Kristen verdiformidling 
Gjennom kjente bibelfortellinger formidler vi kristne grunnverdier som nestekjærlighet, 
menneskeverd, takknemlighet, tilgivelse, likeverd, respekt og solidaritet. Verdiformidlingen 
knyttes også opp til barnas egen hverdag gjennom Læringsverkstedets Hjerteprogram 
som arbeider systematisk med sosial kompetanse. For eksempel får barna høre 
bibelfortellinger om: 

• Skapelsen, der vi fokuserer på at alle er skapt unike og uendelig verdifulle. 

• Den gode gjeter, som vinkles inn mot at alle skal møte kjærlighet og bli sett og hørt. 

• Jesus som stiller stormen, som knyttes opp mot vennskap og det å stole på 
hverandre. 

• Sakkeus, som vi bruker for å formidle tilgivelse og det å gjøre opp for seg. 
• Julehøytiden, der Guds kjærlighet og menneskets verdi står sentralt. 

Jul, påske, Kristi himmelfart og pinse utgjør en integrert del av barnehagens årshjul. I 
Solkollen er det naturlig å delta på julegudstjeneste, arrangere jule- eller påskevandring 
og markere de kristne høytidene og andre merkedager.    

 

Personalet skal formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, 
erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer. 

Barna skal få kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den 
kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen.   
(rammeplanen 2017)



 

Kristen sang og musikk  
 
I Solkollen synger vi og lytter til sanger fra forskjellige 
musikktradisjoner. Kristne sanger er en viktig del av kulturarven 
vår, og de formidler også verdier og holdninger. Vi synger 
bordvers og kjente, kulturbærende kristne sanger og 
barnesanger. Dans, instrumenter og musikklek er også en del av 
vår barnehagehverdag.  

Rammeplanen sier at barna skal møte et mangfold av 
kunstneriske og kulturelle uttrykksformer, og at de skal motiveres 
til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen 
skapende virksomhet.
(rammeplanen 2017)



Pedagogisk idéhefte
Julehøytiden

Personalet skal utforske og undre seg over 
eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige 
og filosofiske spørsmål sammen med barna.
(rammeplanen 2017)

Verdiformidling 
satt i system
Den kristne verdiformidlingen er selve kjernen i 
Solkollen-konseptet. Verdiformidling skjer i barnehagens 
hverdagssituasjoner og i pedagogisk tilrettelagte 
aktiviteter. Vårt ønske er at verdiformidlingen skal prege 
hele barnehagehverdagen. Som en del av et stort fagmiljø, 
er vi heldig og kan produsere moderne kvalitetsmateriell til 
glede for barna. Basert på vårt 3-årshjul, gir vi de ansatte 
verktøy, ressurser og inspirasjon.

Pedagogisk idéhefte

Høsttakkefest
Pedagogisk idéhefte

Den gode gjeteren
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Skaperglede
I Solkollen legger vi til rette for skaperglede og kreativitet. Gjennom fokus på blant annet kristen 
kunst, kultur og drama får barna trening i å uttrykke seg. Vi legger til rette for utforskende samtaler 
der vi kan undre oss sammen med barna. Vi reflektere over både religiøse og eksistensielle 
spørsmål, men også over spørsmål om dagligdagse ting. I Solkollen er vi tros- og verdifokusert. 
Barna får mulighet til å spørre, lytte til andre og finne svar.



Vi ser på de ansatte som barnehagens viktigste ressurs. Hos oss får du 
mulighet til å utvikle deg faglig og menneskelig, slik at du kan gjøre verdens 
viktigste jobb på en best mulig måte. Våre ansatte skal merke at de ikke 
står alene.

Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø. 

Vi bryr oss om personalet

Faglig fellesskap

Ledernettverk
Som en del av Solkollen konseptbarnehager, er man en del av et nettverk innen samme 
konsept. Her får man inspirasjon og faglig påfyll. Som leder blir man en del av et nasjonalt 
ledernettverk med andre Solkollen styrere. 

Samlinger og kurs
Læringsverkstedet arrangerer jevnlig ulike samlinger og kurs både regionalt og nasjonalt. 
Fortrinnsvis samkjøres disse med planlagte treffpunkter i Læringsverkstedet. Eksempler på 
kurs vi tilbyr er: Solkollen Super og Hjerteprogrammet, foreldrekurs på foreldremøter, kreativ 
verdiformidling og refleksjonsgrupper.

Inspirasjon i din barnehage
Solkollen fagteam kommer på besøk i din barnehage. Fagteamet vil veilede, og jobbe med 
konseptet i din barnehage. Inspirasjon, kurs og refleksjonsarbeidet står sentralt. Vi tilbyr 
møter for pedagogene, fagarbeidere/assistenter og for hele personalgruppen. Innholdet i 
møtene planlegges sammen med styrer.

Kreativ ressursbank
Delekulturen står sterkt i Læringsverkstedet. Vi har en egen ressursbank med kreative og 
matnyttige ideer. I solkollen finner man egne ressurser som er knyttet til «Solkollen Super». 

Et pedagogisk konsept
Solkollen Super er et systematisk pedagogisk konsept for kristen verdiformidling som er 
utviklet av egne pedagoger i samarbeid med lokale barnehager.  

Leder-
nettverk

Samlinger 
og kurs

Inspirasjon 
i din 

barnehage Kreativ 
ressursbank

Et 
pedagogisk 

konsept

Fagteam



Vårt ønske er at alle barn skal få en best mulig start på livet, og at foreldre skal få 
støtte i sitt viktigste arbeid, foreldrerollen. Siden barnehagen har blitt samfunnets 
viktigste dannelsesarena utenfor hjemmet, ønsker Læringsverkstedet Solkollen 
å bidra til at tiden i barnehagen setter gode spor i barnets liv– spor som varer 
gjennom hele livet. Vi kaller det Solkollen etappen – en god start på livet.

Vi setter gode spor



w w w. l a r i n g s v e r k s t e d e t . n o

Læringsverkstedet AS |  Boks 215 |  2051 Jessheim  
kontor@lar ingsverkstedet.no |  Tl f :  63 94 62 50 

Vi får verdens 
viktigste verdier 

til å vokse


