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Barnehagens samfunnsmandat 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.        

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  

 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

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

§ 1 Formål). Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å 

ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. 

Formål med barnehagens årsplan 
En årsplan skal synliggjøre vår hverdag og pedagogikk. Den bygger på vårt kristne verdisyn 

og Læringsverkstedets visjon “med hjerte for alle. Årsplanen skal gi innblikk i hva vi synes er 

viktig å ha fokus på i vårt arbeid, for at barna skal trives og utvikle seg i året som kommer.  

 

Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal           

dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. 

 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg godkjenne en årsplan 

for den pedagogiske virksomheten. 

Årsplanens funksjon 

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.  

Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest 

Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og opplysningsplikt i forhold til 

informasjon vedrørende barna, foresatte og personalet. Videre må alle som jobber i 

barnehagen legge fram politiattest ved tiltredelse. Attesten skal vise om vedkommende er 

siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep.  
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Velkommen til Læringsverkstedet Solkollen Bøle 
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring, 

sammen med årets satsningsområde som er relasjonskompetanse. 

“Vi har hjerte for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv”.  

 

Barnehagen vår 

Solkollen Bøle ble startet av Bøle Misjonskirke i 1993. Det ble åpnet en avdeling med 18 

plasser. I februar 2008 utvidet vi til to avdelinger. Nå er vi totalt 33 barn og ni ansatte i 

barnehagen. Desember 2017 ble vi en del av Læringsverkstedet AS. 

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

av Norge. Læringsverkstedet Solkollen er et eget konsept, og er navnet på barnehagene som 

blir drevet med utvidet kristen formålsparagraf. De ansatte i barnehagen har ulik bakgrunn 

og livssyn, men alle skal ha respekt for den kristne tro, og kunne formidle kunnskap om dette 

til barna. 

Med denne formålsparagrafen, et resurssterkt personale, og i samarbeid med hjemmet, 

skaper vi en trygg barnehage. 

Hva er spesielt med å ha utvidet kristen formålsparagraf? 

Det betyr at vi står friere enn andre barnehager i forhold til formidling av kristendommen. 

Barna skal få kunnskap om kristen tro, spesielt i høytider og gjennom fortellinger fra nye og 

gamle testamentet. 

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. 

Vi vil være lokalt best og ha gode relasjoner som er en rød tråd i alt vi gjør. 

 

For mer informasjon om Læringsverkstedet Solkollen og våre barnehager se vår 

hjemmeside: https://laringsverkstedet.no  
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Visjon 

 

 

 

 

I henhold til vår visjon “med hjerte for alle” jobber våre ansatte “med hjertet”. Vi er opptatt 

av å sette gode spor i barna. De voksne som arbeider i Læringsverkstedet Solkollen skal 

kjennetegnes ved å være nærværende og skape et trygt sted å være barn, foreldre og 

ansatte. Med Jesus som forbilde viser vi hvordan alle mennesker skal møtes med raushet og 

respekt, og et menneskesyn hvor alle er like verdifulle. 

 

Barnas trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Det 

bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. 

 

Hele livet vårt formes gjennom relasjoner vi har til andre mennesker. Utvikling av gode 

sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt 

selvbilde.  

 

Selvbildet er en viktig del av identiteten vår. Det dreier seg om hvordan vi ser på oss selv, på 

godt og vondt. Selvbildet utvikles gjennom hele oppveksten og påvirkes av de 

tilbakemeldingene vi får fra omgivelsene rundt oss. Gode tilbakemeldinger bidrar til et godt 

selvbilde. 
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Mål og verdier  

Målet for Læringsverkstedet Solkollen er å være en del av den gode barndom med 

forankring i kristne grunnverdier, og et inkluderende og utviklende fellesskap.  

• Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon 

• Vi er et godt tilbud for hele familien 

• Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø 

• Vi engasjerer oss i nærmiljøet 

• Voksne er lekne og ambisiøse 

• Voksne er rause og tydelige 

 

Barnehagen vil bidra til å danne et godt grunnlag for livslang læring og lære barna å bli aktive 

deltagere i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, 

tilhørighet og anerkjennelse, og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er 

viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. I følge rammeplanen skal barnehagens 

verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens 

pedagogiske arbeid.  

Viktige verdier for oss er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 
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Vårt pedagogiske konsept  
Solkollen bygger sin pedagogikk på Læringsverkstedets fortolkning av rammeplanen. 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 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 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 nærværende voksne. Barnehagen skal igjennom dette støtte det 

rammeplanen for barnehagen (2017) kaller danning. Danning handler om at man er i en 

livslang prosess med å bli bevisst på hvordan man påvirker og blir påvirket av omgivelsene 

sine. Vi reflekterer over egne væremåter sammen med barna, og det er viktig for oss å vise 

dem at de spiller en viktig rolle her i barnehagen, hadde det ikke vært for dem ville faktiske 

barnehagen vært annerledes 
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Barnehagens satsingsområder 2018- 2019 
 

• Relasjonskompetanse  

• Lekende læring, samspill og mestring. 

• Et godt måltid 

• Solkollen Super  

• Barns medvirkning 

• Livsmestring og helse  

• «Samspill, mer helse og livsglede» 

• Språk (Skien kommune) 
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Relasjonskompetanse  
Relasjonskompetanse er kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, 

utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker.  

Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på 

relasjonene og samhandling ansatte og barn mellom barn er særlig viktig for barns trygghet i 

barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig 

for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, 

utvikling, læring og evnen til å etablere relasjoner med andre. 

Nærværende voksne  

Voksne i Læringsverkstedet Solkollen Bøle vil være gode relasjonsmodeller som har stort 

fokus på at hvert barn skal oppleve seg sett og hørt. Barna skal merke at personalet er 

nærværende, har tid for dem og skaper en trygg barnehagehverdag. Omsorg skal prege alle 

hverdagssituasjoner, og er en forutsetning for barnas trivsel, vekst og utvikling. Å bli møtt av 

nærværende og omsorgsfulle voksne danner grunnlag for at gode relasjoner kan utvikles, 

både mellom barn – barn, barn – voksen og mellom voksen – voksen. Barn rustes for livet og 

opplever livsmestring.  
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Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den 

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

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

opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer.  Barna skal få undersøke, oppdage 

og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barnehagen skal gi rom for 

barns ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

 

Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Personalet i 

barnehagen skal se hvert enkelt barna alle barn er like verdifulle og unike. Trygge voksne 

skal legge til rette for ulike typer lek og aktiviteter. Personalet skal organisere rom og 

lekemateriell slik at det inspirerer til lek både ute og inne. 

 

Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse. 
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Lekende læring, samspill og mestring 

I Solkollen Bøle skal vi legge til rette for at alle barn skal få oppleve glede, humor, 

engasjement og spenning gjennom lek-alene eller sammen med andre. 

Hvordan vil vi jobbe med lek, læring, samspill og mestring? 

Leken er grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene i barnehagen. 

Leken preger barnehagens hverdag og store deler av dagen i barnehagen vår er satt av til 

valgfri lek. Lek og læring går hånd i hånd. Gjennom leken lærer barn blant annet språk, 

fantasi, kroppsbeherskelse, samarbeidsevne og forskjell på rett og galt. 

For å sikre at leken blir god og gir den læringen vi ønsker, vil vi planlegge dagene slik at det 

blir en god balanse mellom frilek og styrte aktiviteter. Barn skal erfare at lek og læring er 

morsomt. Vi voksne deltar i leken på barnas premisser samtidig som vi er lydhøre for at barn 

også trenger tid til å leke uten voksne tilstede. Vi vil stimulere til lek gjennom ideer og hjelpe 

dem til å komme i gang med lek ut i fra det vi ser er barnas interesseområder. Pedagogene 

skal lage planer som gir god tid til lek både inne og ute. 

Barn lærer mye gjennom lek, og vi vil også legge til rette for læring gjennom styrte 

aktiviteter som turer, samlingsstund, forming, drama og aldersreine grupper. Barna trenger 

hele tiden nye utfordringer, og de lærer på forskjellige måter og i ulikt tempo. Derfor vil vi 

legge til rette for varierte aktiviteter tilpasset alder, modningsnivå og interesser i mindre 

grupper. 
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Lek og gode vennskapsrelasjoner 

Leken er grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene i barnehagen. 

Gjennom leken formes det tett vennskap mellom barna. Vennskap er viktig for at barna skal 

trives i barnehagen, og det er også med på å forhindre mobbing. Når barnet leker med 

andre, får de trening i å forhandle, finne fram til gode løsninger for alle, lytte til hverandre og 

ta hensyn. 

Vennskap er viktig for alle barn. Alle barn skal oppleve seg som godtatt og verdsatt. 

Vennskap bidrar til positiv selvfølelse, trygghet, trivsel og sosial tilknytning. Vi voksne har en 

sentral rolle i relasjonsbyggingen og et stort ansvar for å legge til rette slik at gode 

vennskapsrelasjoner bygges. 

 

Omsorg i barnehagen  

Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel, og for utvikling av barns empati og 

nestekjærlighet (Rammeplan, 2017). Vi vil jobbe for at alle barn skal føle seg sett, og at deres 

behov er viktige for oss, vi skal også lære oss å se andre og at barna kan vise omsorg for 

hverandre.  

Danning  

Danning er noe som skjer i samspill med omgivelsene. Barna skal oppleve at deres mening 

og stemme betyr noe for oss, og at de får være med å påvirke sin egen hverdag. Meningene 

deres skal bli møtt med respekt og bli tatt på alvor selv om det ikke alltid kan imøtekommes. 

Danning handler om å få et aktivt og bevisst forhold til omgivelsene og reflektere over det 

man gjør i møte med andre. Vi i barnehagen ønsker å støtte denne livslange prosessen barna 

har startet på.  

I Solkollen Bøle ønsker vi å: 

• Legge tilrettelegge for god lek 

• Være tilstede-det skal være kvalitet på samspillet mellom voksne og barn. 

• Se, høre, bekrefte og vise glede over barns mestring. 

• Være gode rollemodeller med ansvar for å formidle og leve etter barnehagens 

verdigrunnlag. 
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Et godt måltid 
Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og 

helse er en del av selve stammen i vårt pedagogiske 

konsept og inngår derfor som del av innhold og arbeid 

med alle våre fem fagtema. 

I Læringsverkstedet Solkollens barnehager får barna 

oppleve matglede og matkultur. Vi har i samarbeid 

med Ryfylkekokken Frode Selvaag og Arne Brimi utviklet «Et godt måltid». Gjennom «Et godt 

måltid» har vi også fokus på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig 

atmosfære. Barna er aktive deltakere i hele prosessen med planlegging, tilberedning av 

maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding etterpå. Måltidet for oss handler om 

mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode 

opplevelser og samtaler. Dette er en del av hvert enkelt barns danningsprosess og bidrar til 

utvikling av barnas sosiale kompetanse. 

 

Barnehagen skal legge til rette for fysisk aktivitet, men også ro, avslapping og hvile i løpet av 

dagen. Måltidet og tiden etter måltidet er en gylden anledning for barna å få litt ro, hvile og 

hentet seg litt inn i en ellers aktiv hverdag. 

Under temaet «et godt måltid» er det viktig at vi i personalet formidler til barna hvorfor det 

er viktig med aktivitet/hvile og sunn mat for kroppen. Barna skal bli kjent med egne behov, 

få kjennskap til menneskekroppen, utvikle gode vaner for hygiene og et variert kosthold. 

Barna skal få vite at kroppen trenger god næring for å fungere, og at kroppen må brukes for 

å bygges opp. Hygiene er viktig for at barna selv og andre rundt skal holde seg friske, 

generelt få forståelse for hvordan aktivitet og sunn mat kan bidra til god helse 

 

Vi i Solkollen Bøle serverer to måltider om dagen. Barna har med seg egen frokost hvis de 

ønsker det. Ved hvert måltid ønsker vi å tilrettelegge for at barna skal føle at det å samles 

rundt et bord, til et måltid skal være en god opplevelse. Vi starter alltid måltidene vi serverer 

i barnehagen med å synge for maten, og avslutter med en takkeregle – før barna hjelper til 

med å rydde av bordet. Underveis i måltidet er det viktig for oss å øve på det å vente på tur, 

spørre om noen kan sende pålegg eller frukt, hjelpe hverandre og få forskjellige 

smaksopplevelser. Til lunsj serverer vi brød og knekkebrød med pålegg og grønnsaker, og 

barna kan velge mellom vann eller melk. Til to-maten serverer vi frukt, ferdigsmurt brød eller 

knekkebrød og barna får vann til å drikke. Vi serverer varm-mat til lunsj en gang i uka.  
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Solkollen Super 
Solkollen super er navnet på verdiformidlingsarbeidet i barnehagen. I dette arbeidet inngår 

både bibelhistorier, verdiformidling og hjerteprogrammet. Barna blir kjent med sentrale 

bibelfortellinger som knyttes opp mot deres hverdag.  

Vi kommer til å ha fast en fast supersamling hver uke. Vi følger Solkollen Super 3-årshjul som 

har laget en treårsplan på hvilke fortellinger vi skal formidle og hvordan vi skal knytte dette 

opp til hjerteprogrammet. Hver høst starter vi med å snakke om skapelsen, i desember har vi 

aktiviteter og samlingsstund med juleevangeliet, i mars har vi fokus på påsken og i mai har vi 

fokus på Kristi himmelfartsdag og pinse. 

Treårsplanen har knyttet bibelfortellingene opp mot hjerteprogrammet. På høsten har vi 

fokus på jeg: hvem er jeg? Mine følelser og mine hjerteskatter (drømmer/fantasier). I 

november, desember og januar har vi fokus på du: Vi skal ha hjerte for andre og være en god 

venn. Fra februar til juni har vi fokus på vi: samspill, respekt, gøyale sprell og hjerte for 

verden. I treårsplanen har vi da flere bibelfortellinger som er knyttet opp til disse temaene, i 

tillegg til fortellinger om «Mads og Mille» fra Hjerteprogrammet.  
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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  

Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna muligheter til å påvirke sin egen hverdag. 

Barna skal få oppleve tilknytning til fellesskap, uttrykke egne intensjoner og kjenne at de kan 

utøve selvbestemmelse. De voksne må være lyttende og skape samtaler for å ivareta barnas 

rett til medvirkning. De voksne skal lytte til barns tanker og følelser og ha respekt for dem. 

Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor 

omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være 

avhengig av barnets alder og funksjonsnivå. 

Alle mennesker er like mye verd, uavhengig av alder, kjønn, religion og andre faktorer. Alle 

har rett til å bli sett og hørt og oppleve seg som likeverdig del av gruppa. Mangfold og 

ulikheter gjør at vi kan utfylle hverandre på en god måte. Personalet har ansvar for at alle 

barn uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn får oppleve at de selv og alle i 

gruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet. 

Se handlingsplan for mobbing (MyKid).  

 

Livsmestring og helse 
Barnehagen skal ha en helsefremmende 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 og bidra til utvikling av barnas sosiale kompetanse og evne til 

selvregulering. Det skal tilrettelegges for vennskap, fellesskap og mangfold. 

Hvordan skal personalet tilrettelegge for dette i praksis: 

• Personalet er tilstede for barna i alle situasjoner gjennom dagen for å bidra til 

inkludering, trivsel og lek, for å hindre utestengelse og mobbing. 

• Personalet skal legge til rette for å gi barna felles opplevelser både i og utenfor 

barnehagen.  

• Personalet legger til rette for variert aktivitet, både inne og ute i barnehagen, slik 

at barn får mulighet til allsidig bevegelse, men også ro og hvile. 

• Personalet skal legge til rette for at barna blir introdusert for et sunt og variert 

kosthold. 
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Samspill, mer helse og livsglede  

 
Barnehagen har et samarbeid med Haugsåsen bokollektiv. Prosjektet «Samspill, mer helse 

og livsglede» er utviklet av LilleFot barnehage. Formålet med prosjektet er å etablere gode 

møtepunkter mellom barnehagebarn og eldre på institusjoner i nærmiljøet. Helsebringende 

og trivselsskapende faktorer i hverdagen med musikk, kunst og kultur som uttrykksformer. 

Vi er også så heldige å ha fått to el-sykler vi kan bruke på tur sammen med de eldre.  

Barnehagen vil besøke Haugsåsen ca 1 gang i måneden, og da vil vi ha ulike aktiviteter 

sammen med en gruppe av de som bor der. Vi reiser med en mindre gruppe barn, og to 

voksne fra barnehagen. Vårt mål for besøket er å bli bedre kjent og skape vennskap på tvers 

av alder.  

Hva gjør vi sammen med de eldre?  

• Samlingsstund  

• Synger  

• Har bevegelsessanger 

• Bruker instrumenter  
• Drar på sykkeltur sammen  
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Samarbeid mellom barnehage og foreldre  
 

Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål. Vi skal sammen skape en sosial 

læringsarena som setter gode spor i barna.  

Samarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på 

gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at 

foreldrene medvirker og får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig 

omsorgs-, leke- og læringsmiljø. 

• Personalet skal legge til rette for at samarbeidet med hjemmet og barnehagen 

alltid har barnets beste som mål. Foreldre og barnehagens personale har et felles 

ansvar for barnets trivsel og utvikling. Barnehagen tilbyr to utviklingssamtaler i 

året og uformelle arrangementer som påskefrokost, juleavslutning og 

sommerfest. 

• Personalet skal ha daglig dialog med foreldre ved levering og henting av barnet, 

der barnets hverdag er i fokus. MyKid brukes som en kommunikasjonsportal 

mellom hjem og barnehage.  

Dato Planleggingsdager 

17. august 

14.September 

2. Januar 

10. Mai 

31. Mai 

 

Årsplan 

Årskonferanse med Læringsverkstedet 

Evaluering og planlegging 

Planlegging 

Årsplan/tema arbeid 
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Overganger  
En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Solkollen Bøle er vi opptatt av at 

barn og foreldre skal føle seg trygge, og bli møtt av kompetente, varme medarbeidere.  

Ny i barnehagen 

Når et barn skal begynne i barnehagen er det viktig at overgangen blir så god som mulig. Det 

er store individuelle forskjeller på hvor lang tid et barn trenger for å bli kjent. Barnehagen 

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

barnehagen. Barnehagen skal tilpasse hverdagen slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere 

relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn. I barnehagen vår legger vi vekt på 

gode, trygge rammer slik at starten i barnehagen skal bli så god som mulig. Vi ønsker et tett 

samarbeid slik at man får utvekslet viktig informasjon om barnet. Vi innkaller også til en 

oppstartssamtale, kort tid etter barnehagestart. 

Fra småbarn- til storbarnsavdeling  

Også barn som allerede går i barnehagen, vil ha behov for gradvis tilvenning når de skifter 

avdeling. Hos oss skjer overgangen mellom liten og stor som regel den høsten barnet fyller 

tre år. Vi har innført besøksdager for overgangsbarna allerede fra mars måned og utover 

våren. 

 

Fra barnehage til skole  

For våre «klubb-barn» (skolestartere) har vi en intensjon om å gjøre det siste året i 

barnehagen litt spesielt. I løpet av det siste året i barnehagen skal de få ulike utfordringer, 

opplevelser, turer og til tider litt andre oppgaver enn resten av barnegruppa.  

På «klubben» fokuserer vi  på ulike situasjoner som selvstendighetstrening, vente på tur, ta 

imot beskjeder og gjennomføre dem, utvikle god selvtillit og tro på seg selv. 

Vi følger Skien kommune sin overgangsplan for skolestarterne i kommunen. Pedagogen som 

har ansvar for klubben deltar på overgangsmøter og avtaler individuelle møter dersom det 

trengs. Vi reiser på besøk til de ulike skolene der skolene arrangerer besøksdager, eller vi 

avtaler egne besøk.   
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Vår pedagogiske virksomhet  
Planlegging  

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det pedagogiske 

arbeidet. Barnehagen er forpliktet til å begrunne, planlegge, vurdere og dokumentere at det 

pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven 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). 

Hva skal vurderes? 

• Det enkelte barns utvikling og barnegruppas fungering 

• Barns trivsel 

• Personalgruppa som team og den enkelte voksne 

• Den pedagogiske prosess, det vil si hvordan barnehagens innhold planlegges og 

gjennomføres. 

• Foreldresamarbeid 

Når vurderer vi? 

• Planleggingsdager 

• Personalmøter 

• I det daglige arbeidet 

• Medarbeidersamtaler 

• Foreldremøter 

• Avdelingsmøter 
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Våre arbeidsmåter 
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø: 

Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, deres undring leder utvikling 

av innhold og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns medvirkning kan ses som 

praksis i barnehagen.  

Temaarbeid - styrer og pedagoger utarbeider innhold og prosess i samarbeid med 

barnehagens øvrige medarbeidere 

Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. 

Spiralprinsippet – sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns 

ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. Sikrer på den måte progresjon. 

Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft og 

legge til rette for barnas utforskning. 

Barnehagen har en egen progresjonsplan med eksempler på aktiviteter til de ulike 

fagområdene. Læringsverkstedet 5 fagområder. 
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Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 5 

fagtema 
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 

utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra 

rammeplanens syv fagområder.  

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. 

Læringsverkstedet har valgt å fortolke og sette rammeplanens syv fagområder sammen til 

fem fagtemaer. Det bidrar til god organisering i vårt pedagogiske arbeid. Hvert fagtema har 

et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt arbeid.  Rammeplanens 

fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i vårt pedagogiske 

konsept og inngår i alle fagtemaene i løpet av uka.  

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for 

barnehagens arbeid med sosial kompetanse. Hjerteprogrammet er for oss 

formålsparagrafen i praksis. Det dekker rammeplanens fagområde Etikk, religion 

og filosofi, samt elementer i fagområdene Nærmiljø og samfunn, Kropp, 

bevegelse, mat og helse. Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for 

livsmestring og barna rustes for å tåle livet.   

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og   

inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 

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

del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter. 

 

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. Fokuset på   

mattelek er størst for skolestarterne.  

 

Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, 

kultur og kreativitet. Dette er et viktig fagtema og inngår i store deler av vårt 

pedagogiske arbeid.  

   

  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi, Nærmiljø og 

samfunn og Kropp, bevegelse, mat og helse. Barna får erfaringer og opplevelser 

med ulike sider av fagtemaet. 
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Barnehagens arbeid med fagområdene   
 

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Hjerte  

Hvem er jeg? 

Være hjertebarn 

Vennskap 

Hvem er jeg? 

Følelser 

Hjerteskatter 

En god venn 

Samspill 

Respekt 

Språk 

Song og musikk 

Rim og regler 

Bildebøker 

Uttale og lyder 

 Sanger, rim og regler 

Lese bøker 

Lage fortellinger 

Gjenkjenne bokstaver 

(f.eks. eget navn) 

Lære ulike begreper 

f.eks. stor/liten 

Lengst/kortest osv 

Matte 

Sortere 

Tall 

Former og farger 

Størrelser 

Telle 

Sortere 

Former 

Kjenne igjen ulike tall og 

mengder 

Terning 

Former 

Kreativitet 

Bevegelse til musikk 

Maling og former 

Sang 

 

Musikkfortelling 

(Kamelen Kamelia) 

 

Modelleire, lage sjølv 

Sukkermaling, ulike 

maleteknikker 

Sanglek 

Sirkushester 

Bake boller 

Natur 

Tur i nærområdet 

Dyr 

Årstider 

Gå på tur 

Forsøk f.eks. 

cola/mentos 

Dyr og insekter 

Gå på tur 

Forsøk for eksempel 

bøker/egg 

Kildesortering/Miljøvern 

 

Lek og 

bevegelse 

Tumlelek 

Klatre og hoppe 

Sangleker med 

bevegelse 

Kroppsbeherskelse 

Bygge hytte 

Leke butikk 

Utelek 

Fotball 

Butikklek 

Utelek 
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Samarbeidspartnere 

Barnehagen har mange samarbeidspartnere: pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), 

helsestasjon, skoler, universitetet/høyskole, barnevern etc. Barnehagen har en lovpålagt 

opplysningsplikt til barnevernet som gjelder forhold de blir kjent med der barns helse eller 

liv står i fare. Foreldre/foresatte vil bli informert og involvert i saker som gjelder deres barn. 

Bakgrunnsdokumenter

 

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

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 

 

Læringsverkstedets dokumenter 
• Verdiplattform med Solkollens verdidokument.  

• Veilederen «Vår pedagogikk»  

• Solkollens konseptperm  

• 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 

• www.mykid.no 

 

 

 

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/
http://www.mykid.no/

