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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 

Denne årsplanen skal gi et innblikk i hvordan barnehagen vil jobbe i det neste året og hva vi synes 

er viktig å ha fokus på i vårt arbeid for at barna skal trives og utvikle seg. Rammeplanen påpeker 

at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal dokumentere barnehagens valg og 

begrunnelser. Med utgangspunkt i Rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg (SU) 

fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

Årsplanen er et dokument som skal synliggjøre barnehagens hverdag og pedagogikk. Den bygger 

på vårt kristne verdisyn og visjon «Med hjerte for alle».  

 

ÅRSPLANENS FUNKSJON 

Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter Barnehageloven i praksis, og hvordan 

barnehagen målrettet arbeider for å sikre det pedagogiske arbeidet.  

Ifølge Rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere funksjoner: 

- Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet 

- Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 

- Det synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av Rammeplanen 

- Det 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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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.  
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VELKOMMEN TIL LÆRINGSVERKSTEDET SOLKOLLEN HÅNES  

Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring, sammen med 

årets satsningsområde som er «Lek og vennskapsrelasjoner» Hver dag har vi hjerte for at hvert enkelt 

barn skal bli den beste utgaven av seg selv. 

 

BARNEHAGEN VÅR 

Solkollen barnehage Hånes åpnet august 2012 og vi er en av barnehagene i Solkollen-nettverket i 

Norge. Solkollenbarnehagene i Kristiansand var i mange år eid av Filadelfia Kristiansand, fra 01.09.2016 

overtok Læringsverkstedet AS som eier. Læringsverkstedet skal bygge opp en landsdekkende 

organisasjon for barnehager med tillegg til formålsparagrafen. 

Solkollen barnehage Hånes ligger i et etablert boområde. Vi har egen gymsal og ulike grupperom som 

avdelingene benytter seg av daglig. Barnehagen har 8 avdelinger og vi ønsker at navnene på 

avdelingene skal være med å understreke vårt ønske om å være inkluderende, skape likeverd og 

likestilling.  

 

ARMKROKEN 

Tilgjengelige voksne tilbyr et fang og en armkrok, og skaper trygghet og varme. 

HJERTEROMMET   

Omsorg, trygghet og hjertevarme skapes i menneskemøter. 

SKATTKAMMERET  

Barn er skatter som er verdifulle, individuelle, ulike og strålende. 

SMILEHULLET   

Smil, humor og kreativitet gir farger til et inkluderende fellesskap.  
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ØYEBLIKKET   

De magiske øyeblikkene jaktes på i hverdagen. Det ligger mye anerkjennelse i et godt blikk.  

FOTSPORET  

Å vandre sammen og sette spor gjør at vi tar nye steg mot samme mål.  

HÅNDTRYKKET  

En trygg og en varm hånd kan støtte og gi omsorg. Håndtrykket skaper dialog og kontakt.  

GULLKORNET 

Vi finner «Gull» i hverdagen. Dagen er full av gylne øyeblikk som vi må ta vare på.  

 

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

Læringsverkstedet Solkollen er et eget konsept, og blir drevet med kristent tillegg til formålsparagraf for 

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

skaper vi en trygg barnehage. 

I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap, vennskap, trygghet og 

glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, samspill og mestring. For mer 

informasjon om Læringsverkstedet Solkollen og våre barnehager se vår hjemmeside: 

- laringsverkstedet.no/barnehage/hanes 

 

BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 

Solkollen Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter 

i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål).  

 

VISJON 

I henhold til vår visjon «jobber våre ansatte med hjertet», og 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. 

  

https://laringsverkstedet.no/barnehage/hanes
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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 

• Vi er lekne og ambisiøse 

• Vi er rause og tydelige 

 

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for barna i et 

demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og å 

sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. 

I følge Rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves gjennom-

gående i barnehagens pedagogiske arbeid. Verdigrunnlaget bygger på: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 

 

DEMOKRATI 

«Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få muligheten til å utvikle forståelse for samfunnet 

og den verden de er en del av. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og 

medvirke til barnehagens innhold» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8). 

I Solkollen barnehage:  

• har vi demokratiske avstemminger med barna 

• lytter vi til hva barna er opptatt av 

• gir vi rom til at barna kan komme med egne ønsker 

• får barna erfaring med å gi og ta i et fellesskap 

 

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT 

«Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke på, handle og leve på. Barnehagen skal vise 

hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og 

forskjeller. Barnehagen skal bruke mangfold som ressurs i det pedagogiske arbeidet» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 9).  
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I Solkollen barnehage:  

• har vi en trygg og god tone 

• gleder vi oss sammen over hverandres mestring 

• skal barna merke at de er likt av voksne 

• møter vi alle med raushet og respekt og har Jesus som forbilde 

 

LIKESTILLING OG LIKEVERD 

«Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. Alle skal ha like 

muligheter til å bli sett, og hørt og oppmuntret til å delta i fellesskapet i alle aktiviteter i barnehagen» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10).  

I Solkollen barnehage:  

• deler vi barna daglig inn i smågrupper med en voksen slik at hver enkelt blir sett og hørt 

• oppmuntres barna til å delta i ulike aktiviteter og leker i barnehagen 

• får barna de samme mulighetene på tross av kjønn og forutsetninger 

• vi tilrettelegger i lek og aktiviteter 

• ser vi på hvert barn som unikt og som et mesterverk 

 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling handler om at 

mennesker som lever i dag får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge framtidige 

generasjoners mulighet til å dekke sine. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens 

handlinger har konsekvenser for framtiden» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10). 

I Solkollen barnehage:  

• bidrar vi i nærmiljøet. Vi ønsker å være med å skape et trygt sted for barn å vokse opp i 

• stiller vi barnehagens gymsal til disposisjon/utleie 

• engasjerer vi oss i samarbeid med skoler i bydelen 

• vektlegger vi turglede og gode naturopplevelser 

• viser vi respekt for naturen 

• sorterer vi søppel 

• plukker vi søppel når vi er på tur 

 

LIVSMESTRING OG HELSE 

Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til å forebygge 

krenkelser og mobbing. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med 

egne og andres følelser. Barnehagen skal fremme barns bevegelsesglede og motorisk utvikling og 
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utvikle matglede og sunne helsevaner. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10). 

I Solkollen barnehage:  

• har vi fokus på å snakke om følelser og om hvordan vi har det 

• har barna hvilestund i løpet av dagen 

• bruker vi Hjerteprogrammet 

• følger vi matprogrammet «Et godt måltid» 

• bruker vi egen gymsal 

• bruker vi samtaleverktøyet «Kroppen er min» for de eldste barna 

 

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 

«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, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike 

religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

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. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 

bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering» 

(Barnehageloven, 2005, §1). 

 

Tillegg §1 a:  

Læringsverkstedet Solkollen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon. Dette verdigrunnlaget 

formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. 

Rammeplanen presiserer at: «Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle 

deler av barnehages pedagogiske arbeid. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse 

med hjemmet, å ivareta barns behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s ... a 1.8.17). 

 

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

Kjerneinnholdet i barnehagehverdagen er:  

• Omsorg og danning 

• Lek og læring  
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• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 

 

OMSORG OG DANNING 

I vår barnehage skal barn oppleve å bli sett, forstått og få den hjelpe og støtte de har behov for. 

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal 

verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er 

viktig for fellesskapet. Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er 

en del av. Barnehagen skal bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne og evne til å 

yte motstand slik at de kan bidra til endringer.  

I Solkollen barnehage: 

• har vi et målrettet arbeid med trygghet og tilhørighet i tilvenningsperioden 

• får familier kontaktperson og velkommensamtale i tilvenningsperioden 

• er dagsplanen forutsigbar og med rom for fleksibilitet og tid til enkeltbarn 

• har vi tilstedeværende voksne som bekrefter barn 

• er det stort fokus på empati, omsorg og vennskap i samlinger og hverdagsaktiviteter 

• arbeider vi for å forebygge og motvirke mobbing gjennom nærværende voksne i lek og 

aktiviteter 

 

LEK OG LÆRING 

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

at: «barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur» (Kunnskapsdepartementet, 

2017). I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 

utforske, lære og mestre. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og 

engasjement gjennom leken. 

«Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære» (Kari Pape).  

I Solkollen barnehage:  

• tilrettelegger vi for god rollelek 

• hjelper voksne barna til å fordype seg og utvikle leken 

• er lek tilrettelagt etter barnas alder 

• har vi en bevisst holdning til lek og språkutvikling 

• brukes lek til å fokusere på Rammeplanens syv fagområder 

• har vi smågrupper med fokus på lek og læring 

• tar vi utgangspunkt i barnas interesser i spontane og planlagte aktiviteter 

• har vi fokus på at barna lærer i samspill med hverandre 
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VENNSKAP OG FELLESSKAP 

I barnehagen skal alle kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill 

med barn og voksne. Barn skal legge aktivt til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap og 

jobbe aktivt for å forebygge mobbing. Barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med rom for 

det enkelte barn. Videre skal barnehagen bidra til at barna får en god barndom preget av trivsel, 

vennskap og lek. Felles opplevelser styrker samholdet i barnegruppa og gir gode relasjoner og 

vennskap. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. 

«Mobbing i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller barn som krenker barnets opplevelse av å 

høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet» (Lund, 2015). 

I Solkollen barnehage: 

• skaper vi vennskapsrelasjoner gjennom lek 

• har vi rutiner for å jobbe med forebygging og avdekking av mobbing 

• bruker vi «Læringsverkstedets handlingsplan mot mobbing» 

• bruker vi «Hjerteprogrammet» 

• har vi felles lekprosjekt for alle avdelingene 

• har vi månedlige fellessamlinger 
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KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 

«Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved 

barnets utvikling. I barnehagen skal alle barn få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen. 

Gjennom samspill, dialog og ulike aktiviteter skal barnet støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå 

og skape mening» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 23). 

I Solkollen barnehage: 

• legger de voksne til rette for at alle barn involveres i samspill og samtaler 

• er de voksne bevisste på våre roller som språklige forbilder og vi er lydhøre i kommunikasjon 

med alle barn 

• fanger vi opp og støtter barn som har språk- og kommunikasjonsvansker 

• bruker vi hverdagssituasjoner aktivt som arena for god språkstimulering 

• har vi eget bibliotek 

 

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 (Barnehageloven, 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.  
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Vi kaller figuren over for «Det pedagogiske treet» Det er en visuell fremstilling av hvordan vi jobber med 

Rammeplanens elementer. 

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. Barnehagen skal gi rom for barns ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  
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GRUPPETID, LEK OG HVILESTUND 

Barnehagen har en fast struktur på hverdagen. Dagsplanen består av ulike elementer som sammen 

gjør at hverdagen blir variert og forutsigbar. Gruppetid er en daglig aktivitet hos oss. Her er det fokus på 

lek og læring. Hver gruppe har minst en voksen. Gruppetid er varierte aktiviteter, for eksempel samling, 

turer, forming, drama, snekring og gymlek. Her får barnet voksenkontakt, blir sett og hørt og det får tid 

og konsentrasjon omkring et emne. Barna påvirker innholdet, og de skal ha mulighet for å være med å 

planlegge deler av programmet.  

 

LEKEN 

Både barn og voksne trenger variasjon mellom aktivitet og hvile, og dette er noe vi ønsker å være med 

å sikre i Solkollen. Rammeplanen understreker dette og vi har valgt å ivareta det gjennom en daglig 

hvilestund i barnehagen. 
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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. 

I Solkollen barnehage er kristen verdiformidling en del av hverdagen i barnehagen. Nærværende voksne 

er nøkkelen til god verdiformidling. Dette skjer aller mest gjennom våre holdninger i hverdagen, og vårt 

barnesyn, men også gjennom strukturerte og planlagte aktiviteter. Vi har tradisjon for å delta på julespill 

som arrangeres for byens barnehager, og vi har påskevandring i Søm kirke. Hos oss synliggjør vi andre 

religioner som er representert i barnegruppa og markerer noen av deres høytider og merkedager 

dersom foreldre ønsker det. 
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ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE 

LEK- OG VENNSKAPSRELASJONER 

Lek og vennskap er noen av de viktigste erfaringene i barnehagen, her får barna øve seg i relasjon 

med andre barn og voksne.  

Relasjonskompetanse er: «Kunnskap, 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 og mellom barna 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 samspill. 

 

NÆRVÆRENDE VOKSNE  

Voksne i Læringsverkstedet Solkollen er gode relasjonsmodeller som har stort fokus på at hvert barn 

skal oppleve seg sett og hørt. De skal merke at voksne 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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BARNS MEDVIRKNING 

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna 

kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet» (Barnehageloven, 2005 §1).  

Barns medvirkning er nedfelt gjennom Barnehageloven §1 og 3, Grunnloven §104 og FN´s 

barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Alle barn skal kunne få erfaring og innflytelse på det som skjer i 

barnehagen. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.  

I Solkollen barnehage: 

• opplever barna en trygg og fleksibel 

hverdag som er tilpasset deres behov 

• tar vi barnas innspill på alvor 

• medvirker barna i blant annet lekevalg 

• er det god tid til lek der barna er aktive 

deltakere 

• hjelper barna til med daglige gjøremål 

og oppgaver 

• legger vi til rette for at store og små kan 

hjelpe hverandre 

• har vi voksne som lytter, er nærværende 

og viser begeistring for barna  

 

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 (SU). Samarbeidet skal sikre at foreldrene medvirker og 

får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og læringsmiljø.  

For at barna skal bli mer selvstendige, forventer barnehagen at foreldre/foresatte arbeider med utvikling 

av språk, grensesetting og selvstendighet. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet.  

Solkollen barnehage vil fremstå som en ressurs for hele familien. Vår tankegang er at hele familien er 

brukere av barnehagen. Samarbeid fremmer trygghet og sammenheng i barnas liv. Barnehagen 

forholder seg til foreldre/foresatte enkeltvis, og samtidig hele gruppa. Foreldre/foresatte skal være 

trygge på at barna deres får omsorg, blir sett og respektert.  

Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Vi har fokus 

på den daglige kontakten i møte med foreldrene der vi utveksler informasjon som er til nytte for begge 

parter. 
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I Solkollen barnehage:   

• Samtaler vi med alle nye familier ved oppstart 

• Er det tilbud om foreldresamtaler en gang pr år og ellers ved behov 

• Har vi sommerfest for barn og familier 

• Er det frokostsamlinger ved jul og påske 

• Har vi to foreldremøter i året  

• Får alle foresatte invitasjon til Solkollen Familieskole 

 

FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG 

Foreldrerådet består av foresatte til alle barn og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet 

mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. 

Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre 

gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 

barnehagens samarbeidsutvalg. 

 

Dato Hva  

- 14.09 

- 19.10 

- 02.01 

- 23.04 

- 31.05 

Planleggingsdager 

  05.09 Foreldremøte 

  Uke 43 FN- arrangement  

  Uke 48 

  Uke 15 

Adventsfrokost/Påskefrokost 

  Mai/ juni Avdelingsvis sommerfest, dato kommer 

 

OVERGANGER  

En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. I Læringsverkstedet Solkollen er vi opptatt 

av at barn og foreldre skal føle seg trygge, og bli møtt av kompetente, varme medarbeidere.  
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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 Solkollen barnehage:  

• inviteres nye barn og foreldre til 3-4 besøksdager før oppstart 

• har vi foreldremøte for nye foresatte i juni 

• får alle nye tildelt heftet «Praktisk informasjon ved oppstart»  

 

FRA SMÅBARN- TIL STORBARNSAVDELING  

Vi legger til rette for en god overgang til ny avdeling for barna. I mai og juni måned vil vi legge til rette 

for lek i avdelingen sammen med nye barn og voksne. Personalet har et ansvar for å skape trygghet og 

gode overganger for barnet. Vi ønsker at barna kan komme tilbake etter sommeren og glede seg til et 

nytt barnehageår. 

I Solkollen barnehage:  

• har vi besøk i ny avdeling i mai og juni måned 

• får foresatte tilbud om overgangssamtale med en voksen i den nye avdelingen 

 

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE  

Barnehagen legger til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter 

som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at 

barna skal avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne 

evner (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33, 34). 

SOLKOLLENS FØRSKOLEKLUBBARBEID HAR 3 FOKUSOMRÅDER: 

1. Sosial kompetanse (eks. å være venner, få venner, dele, oppførsel, hilse, være en del av en 

gruppe, Hjerteprogrammet)  

2. Antall, rom og form (eks. grunnleggende matematikk-lek rettet mot forberedelse til 1. klasse, spill, 

tall og telling, former, målinger, symmetri, parkobling) 

3. Kommunikasjon, språk og tekst (eks. gjenkjenne bokstaver, små ord, eventyr, fra bilde til tekst, 

lyder, språket i leken) 

I Solkollen barnehage:  

• har vi førskoleforberedende aktiviteter i egne 5 års grupper 

• inviteres 5 åringene til kor hver måned  

• legges det til rette for skolebesøk 

• inviteres førskolebarn og foreldre til foreldrekaffe i mars 
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• inviteres førskolebarn til en avslutning på våren 

• er førskolebarna med på «Kroppen er min» samlinger 

«KROPPEN ER MIN!» 

Barnehageeier, styrer og pedagogisk leder har det overordnede ansvaret for at det pedagogiske 

arbeidet i barnehagen er i tråd med både Barnehageloven og Rammeplanens bestemmelser.  

For å styrke barnehagenes kompetanse og pedagogiske arbeid jmf. Rammeplan for barnehager 

«Livsmestring og helse» har Læringsverkstedet, Inger Lise Andersen og Siri Søftestad samarbeidet om 

kompetanseheving for personalet i forhold til kroppskrenkelser. Vi har i samarbeid utviklet 

samtaleverktøyet «Kroppen er min!» som skal brukes i temaarbeid med skolestarterne.  

Hovedmålsettingen med «Kroppen er min!» er å styrke barnehageansattes kompetanse på å 

kommunisere med barn om kropp, grenser, krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Vi 

ønsker å styrke barnas begrepsapparat, selvfølelse, egenverd, og respekt for egne og andres identitet, 

kropp og grenser. Vi ønsker å forebygge krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep ved at 

barna lærer å respektere andres kropp og grenser. Vi ønsker også å styrke mulighetene for avdekking 

av krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn.  

Målsettingene skal nås gjennom et gruppebasert samtaleverktøy som gir barna innsikt i, og begreper 

for: 

• Forskjellen på hva som er lov og ikke lov å gjøre med andres kropp.  

• Forskjellen på gode og vonde erfaringer, gode og vonde hemmeligheter 

• Hva de skal gjøre og hvem de skal henvende seg til hvis noen gjør noe med dem som de ikke liker, 

ikke forstår eller syns er vondt, ekkelt eller rart 

 

 

Grenser
Hvem 

bestemmer

Hemmeligheter Si det til noen

Kroppen er min!
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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).  

I Solkollen barnehage: 

• vurderer vi det pedagogiske arbeidet jevnlig 

• evaluerer vi fortløpende ulike aktiviteter 

• reflekterer vi over faglige og etiske problemstillinger gjennom Pedagogisk Analyse 
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RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER SOM SOLKOLLEN 

BARNEHAGEN ARBEIDER ETTER:  

 

Etikk, religion og filosofi  

Barnehagen skal gi rom for undring og samtaler og møte barnas spørsmål med respekt. Barnehagen 

gir barn etisk veiledning som tar hensyn til barnets forutsetninger og normer og verdier i det norske 

samfunnet. Verdier og tradisjoner i den kristne og humanistiske kulturarven vektlegges, samtidig 

respekteres og arbeides det i forhold til det mangfoldet som er representert i barnegruppen. Kristen 

verdiformidling står sentralt i Solkollen og gjennomsyrer hverdagen vår, og i pedagogisk tilrettelagte 

aktiviteter. 

…hos oss innebærer det:   

1 og 2 åringen:  3 og 4 åringen:  5 åringen:  

• deltar på ukentlig 

samlinger der 

bibel/verdiformidlende 

fortellinger og sanger er 

sentralt 

• opplever et stort fokus på 

kristne høytider 

• viser trygghet i hverdagen 

• opplever rom for nærhet, 

omsorg og undring 

• utvikler forståelse for at 

”Jeg er meg” 

• viser glede ved å se 

hverandre, dele, hjelpe og 

trøste 

 

• deltar på ukentlige 

samlinger der 

bibel/verdiformidlende 

fortellinger og sanger er 

sentralt 

• besøker kirken til jul og 

opplever julespill og 

påskevandring 

• viser respekt for andre 

barns religiøse bakgrunn. 

• gleder seg over 

fellesskapet med andre. 

• opplever inkludering 

gjennom rollelek 

• opplever rom for undring. 

• drar kristne verdier inn i 

leken 

• reflekterer og undrer seg 

rundt bibelhistoriene 

• deltar på ukentlige 

samlinger der bibel/ 

verdiformidlende fortellinger 

og sanger er sentralt 

• besøker kirken til jul og 

opplever julespill og 

påskevandring 

• viser respekt for andre 

barns religiøse bakgrunn 

• blir bevisst på å vise 

omsorg, å dele, ta hensyn 

og inkludere gjennom 

rollelek 

• filosoferer over 

spørsmålene: Hva er rett og 

galt? Hvorfor det?  
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Kommunikasjon, språk og tekst 

All samhandling er kommunikasjon. Språket gir identitet og tilhørighet. Kommunikasjon er avgjørende 

for den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utvikling. De voksne er språklige forbilder, og må derfor 

være bevisst på hvordan de kommuniserer med barna. Tidlig og god språkutvikling er en viktig del 

av barnehagens innhold. 

…hos oss innebærer det:  

1 og 2 åringen:  3 og 4 åringen:  5 åringen:  

• har billedbøker tilpasset 

alder tilgjengelig på 

avdelingen 

• opplever voksne som 

tolker deres signaler og 

kroppsspråk 

• opplever voksne som 

hjelper dem å sette ord på 

følelser 

• møter voksne som 

benevner omgivelsene. 

• synger, hører fortellinger 

og blir lest for 

• har billedbøker tilpasset 

alder tilgjengelig på 

avdelingen 

• møter voksne som hjelper 

dem med å fordype seg i 

leken og gir rom for dette 

• leser bøker, synger og rimer 

• erfarer voksne som er 

tilstede når det oppstår 

konflikter og får øvelse i å 

løse dem 

• opplever voksne som hjelper 

dem å være i ulike roller i 

leken 

• erfarer digitalt verktøy 

• øver på å bruke språket i 

samhandling med andre 

• har billedbøker tilpasset 

alder tilgjengelig på 

avdelingen 

• møter voksne som jobber 

for at de skal bli 

selvstendige i leken 

• rimer, synger og leker 

med ord, bokstaver, tall og 

begreper 

• møter voksne som jobber 

for at barna skal lære å 

løse konflikter selv ved 

hjelp av språk 

• prøver seg i ulike roller i 

leken 

• erfarer digitalt verktøy 

 

 

  



 

 24 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

Barn er fysisk aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Grunnleggende motoriske ferdigheter 

og god helse utvikles fra barnehagealder. Gjennom kroppslig mestring utvikler barn en positiv 

selvoppfatning og bevissthet om kropp og helse. Barnehagen skal bidra til gode vaner og sunt 

kosthold. 

…hos oss innebærer det:  

1 og 2 åringen:  3 og 4 åringen:  5 åringen: 

• opplever tumlelek og lek i 

gymsal 

• øver på å vaske hendene, 

spise og drikke selv, og 

rydde etter måltidet 

• blir tilbudt et variert kosthold  

• utvikler ferdigheter inne grov 

og finmotorikk og viser 

mestringsfølelse  

• øver på å kle av og på seg 

selv 

• viser interesse for egen 

kropp og benevner 

kroppsdeler 

• opplever lek og organiserte 

aktiviteter i gymsal 

• øver på selvstendighets-

ferdigheter (håndvask, 

dobesøk, påkledning og 

måltid) 

• blir tilbudt et variert 

kosthold, tar del i matlaging 

og oppfordres til å smake 

på ny mat 

• opplever aktiviteter som 

utfordrer innen grov -og 

finmotorikk 

• bruker uteområdet til fysisk 

aktivitet og utfordres til 

bevegelse i variert terreng 

• erfarer at vi har ulike 

fysiske grenser og voksne 

som legger til rette for 

boltrelek 

• øver på samarbeidsleker i 

gymsal, kropps-

beherskelse koordinering 

og balanse 

• behersker 

selvstendighets-

ferdigheter som 

håndvask, dobesøk, 

påkledning og måltid 

• tar del i måltids-

forberedelser og får 

kunnskap om sunn og 

næringsrik kost  

• kler av og på seg selv, 

rydder klær og får 

kunnskap om klesvalg til 

ulike værtyper 

• erfarer variert fysisk 

aktivitet og har god 

erfaring med bevegelse i 

variert terreng 

• viser respekt for andres 

fysiske grenser i leken 

 

  



 

 25 

Natur, miljø og teknologi 

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. 

Friluftsaktiviteter og utelek er en del av barnehagens hverdagsliv. I Solkollen barnehage legger vi 

vekt på turglede og gode naturopplevelser. Barnehagen skal bidra til at barn får undre seg, 

eksperimentere, systematisere og samtale om fenomener i den fysiske verdenen og videre erfare 

hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. 

…hos oss innebærer det:  

1 og 2 åringen:  3 og 4 åringen:  5 åringen:  

• er ute daglig 

• lærer om årstider og 

naturens syklus 

• bruker alle sanser i 

utforsking av ulike 

naturmaterialer 

• viser interesse for småkryp 

• utforsker teknikker i lek 

med ball, pinner, sand, 

vann og tester ut 

tyngdekraften 

 

• er ute daglig 

• lærer om årstider 

• lærer om naturens syklus 

med dyr og planter (eks. 

ku- melk, korn - mel) 

• får gode naturopplevelser 

og viser respekt for livet i 

naturen 

• går på tur ukentlig 

• kildesorterer og har 

erfaring med gjenbruk 

• utforsker og undrer seg 

over naturfenomener 

• utforsker og tar vare på 

småkryp 

• er ute daglig 

• lærer om årstider 

• lærer om naturens syklus 

med dyr og planter (eks.  

ku- melk, korn - mel) 

• går på tur ukentlig 

• får gode naturopplevelser 

og viser respekt for livet i 

naturen 

• kildesorterer og driver  

med gjenbruk 

• gjør ulike eksperimenter i 

gruppetid og lek 

• tar vare på og rydder i 

naturen 
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Nærmiljø og samfunn 

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal 

legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, gjennom natur, kunst og kultur, 

arbeidsliv, tradisjoner og levesett.  Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. 

Medienes betydning i barns hverdag vektlegges i barnehagen. 

…hos oss innebærer det:  

1 og 2 åringen:  3 og 4 åringen:  5 åringen:  

• opplever markeringer av 

nasjonale høytider som 

samenes nasjonaldag (6. 

februar) og Norges 

nasjonaldag (17.mai) 

• viser trivsel raskt etter 

avskjed med 

foreldre/foresatte 

• er trygg på avdelingens 

rutiner 

• bruker avdelingen/rom fritt 

”alene” 

• er trygg i fellesskapet i 

barnehagen 

• går på småturer i 

nærmiljøet 

• opplever markeringer av 

nasjonale høytider som 

samenes nasjonaldag (6. 

februar) og Norges 

nasjonaldag (17.mai) 

• har ukentlige turer i 

nærmiljøet 

• får ulike naturopplevelser 

• besøker/får kjennskap til 

historiske steder og 

tradisjoner i nærmiljøet 

• får kjennskap til familiene 

som er representert i 

barnegruppa 

• opplever markeringer av 

nasjonale høytider som 

samenes nasjonaldag (6. 

februar) og Norges 

nasjonaldag (17.mai) 

• er på turer i og utenfor 

nærmiljøet 

• kjenner til at vi bor ulikt og 

har det forskjellig i Norge 

• er kjent med stedsnavn i 

nærmiljøet og kan noe 

historie 

• opplever respekt og 

forståelse for at alle er 

forskjellige og like mye verdt 
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Kunst, kultur og kreativitet  

Kreative aktiviteter er en del av barnehagens hverdag. Barnehagen må gi barna mulighet til å oppleve 

kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å 

gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet og inspirasjon i leken. Barn skaper sin egen kultur 

ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barna få et mangfold 

av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og 

kommunikasjon. Dans, musikk, teater og forming er vesentlig for å skape kulturelle uttrykk og inntrykk. 

…hos oss innebærer det:  

1 og 2 åringen:  3 og 4 åringen:  5 åringen:  

• opplever formidling av 

eventyr, fortellinger og 

bibelhistorier som 

inspirasjon til egen fantasi 

og skaperglede 

• opplever musikk og sanger 

på ulikt språk og fra 

forskjellige kulturer  

• beveger seg til musikk 

• stiller ut egen kunst i 

barnehagen 

• opplever voksne som har 

fokus på den skapende 

prosessen og ikke det 

ferdige produktet 

• leker med maling og 

tredimensjonale 

materialer. (leire, 

modellkitt, sand...) 

• opplever formidling av 

eventyr, fortellinger og 

bibelhistorier som 

inspirasjon til egen fantasi 

og skaperglede 

• opplever musikk og sanger 

på ulikt språk og fra 

forskjellige kulturer 

• beveger seg til musikk 

• stiller ut egen kunst i 

barnehagen 

• opplever voksne som har 

fokus på den skapende 

prosessen og ikke det 

ferdige produktet 

• leker med maling og 

tredimensjonale 

materialer. (leire, 

modellkitt, sand...) 

• utvikler tegneferdigheter 

(blyant, kull, fargestifter og 

maling)  

• deltar i teater og drama 

• opplever formidling av 

eventyr, fortellinger og 

bibelhistorier som 

inspirasjon til egen fantasi 

og skaperglede 

• opplever musikk og sanger 

på ulikt språk og fra 

forskjellige kulturer 

• beveger seg til musikk 

• stiller ut egen kunst i 

barnehagen  

• utvikler tegneferdigheter 

(blyant, kull, fargestifter og 

maling)  

• prøver seg på ulike roller i 

dans, sang og drama 

• opplever lokale og 

nasjonale kunstuttrykk som 

gir inspirasjon til egen 

kreativitet 

• har fokus på den skapende 

prosessen og ikke det 

ferdige produkter 

• blir kjent med tradisjoner og 

kulturminner i lokalmiljøet. 

• deltar i felleskor 
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Antall, rom og form 

Lek er drivkraften i all læring, også i utviklingen av barns forståelse for matematiske begreper. I 

arbeidet med antall, rom og form får barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og 

sammenligning. Barnehagen skal legge til rette for at barna har tilgang til og tar i bruk ulikt materiell 

som spill, tellemateriell, klosser, teknologi, etc. 

…hos oss innebærer det:  

1 og 2 åringen:  3 og 4 åringen:  5 åringen:  

• deltar i lek og samling med 

telling 

• bruker lekemateriell med 

former, tall og størrelser  

• har lekekasser som 

stimulerer til sortering 

• har former og tallsymboler 

synlig i avdeling 

• orienterer seg ute og inne 

 

 

• har lekemateriell som 

stimulerer til lek og læring 

av tall, størrelser, former 

og mønster 

• bruker telling i samlinger 

og hverdagssituasjoner 

• viser interesse for høyde, 

lengde, temperatur, mål og 

vekt gjennom lek og 

voksenstyrt aktiviteter  

• leker med form, farger og 

mønster 

• spiller brettspill 

• bygger konstruksjoner med 

bl.a. kapla og lego 

• ser sammenheng mellom 

mengde og tall 

• får forståelse for 

matematiske begreper (eks. 

mål, vekt...)  

• benevner ulike former og 

følger mønster (eks. 

perlebrett) 

• gjør ulike eksperimenter i 

lek og gruppetid  

• spiller brettspill 
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RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER = LÆRINGSVERKSTEDETS 5 FAGTEMA 

Rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017) 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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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. 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.  

«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» (Kunnskapsdepartementet, 

2017, s. 49). 
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