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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 fastsette en årsplan 

for den pedagogiske virksomheten. 

 

Årsplanen er et dokument som skal synliggjøre vår 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 

arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.  

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere 

funksjoner: 

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

- Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 

- Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen 

- Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 

Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og 

tilsyn med barnehagen.  

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. Barnehagen har mange samarbeidspartnere: 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon, skoler, Universitetet/Høyskole 
barnevern etc. Barnehagen har en lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet som gjelder 
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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 
Helgatun barnehage 
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring, 

sammen med årets satsningsområde som er relasjonskompetanse. Hver dag har vi hjerte for 

at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv. 

 

Barnehagen vår 
Solkollen barnehage Helgatun er en liten, oversiktlig barnehage med plass til 22 barn fra 0-6 

år. 

Barnehagen har en sentral plassering nær Fana stadion og i gangavstand til Lagunen 

kjøpesenter og bybane og buss. Vi bruker nærområdene som Fana stadion, Siljustølen og 

naturområdene i umiddelbar nærhet som turområder for barnegruppen. Vi er også på tur 

med bybanen til biblioteket på Nesttun eller til sentrum for å delta på ulike 

kulturarrangementer eller bare for å oppleve byen. 

Barnehagen er organisert med to avdelinger. En avdeling med 9 barn fra 0 -3 år, 

Ekornbarna, og en avdeling med 13 barn fra 3-6 år, Klatremus. Begge avdelingene har en 

pedagogisk leder og assistenter. 

Barnehagen var frem til 01.01.2017 eid av Skeie Indremisjon. Læringsverkstedet overtok oss 

fra jan. 2017, og vi er nå en del av konseptbarnehagene med utvidet formål kalt for Solkollen 

barnehagene. Vi har samlinger med kristent innhold og vi vektlegger feiring av de kristne 

høytidene. Barnehagen skal formidle vår kristne kulturarv og gi barna kunnskap om kristen 

tro. Helgatun barnehage bygger sin verdiformidling på kristen tro og tradisjon. 

Verdiformidlingen skjer i hverdagssituasjoner, og i pedagogisk tilrettelagt aktiviteter. Kristen 

sang og musikk er en del av hverdagen. Barnebibler og kristen litteratur for barn er lett 

tilgjengelig i avdelingene. I løpet av året har vi fokus på ulike bibelfortellinger. Vi følger 

Solkollens treårshjul som sier noe om hvilke bibelfortelling vi jobber med hvilke fokusområder 

vi har knyttet til den enkelte historie. Gjennom vårt arbeid med dette knytter vi også inn 

rammeplanens ulike fagområder. Vi har egne pedagogiske hefter som er utviklet av 

Solkollens fagutviklere som gir oss gode verktøy i arbeidet med barna. Vi ønsker at de 

kristne verdiene skal være synlig blant annet gjennom vår årsplan, månedsplaner, i 

foreldresamarbeidet og i møte med enkeltbarn.  

I vår barnehage har personalet gjennomført et kompetanseløft. Det heter «Være Sammen» 

og det handler om hvordan vi som voksne skal være trygge, tydelige voksne som leder barna 

gjennom en god relasjon. Dette er også en del av vår satsning på sosial kompetanse der vi 

vektlegger at alle barna skal få oppleve vennskap og trivsel i samspill med resten av 

gruppen. Vi vektlegger at hvert barn er viktig og verdifullt og skal bli sett og møtt ut fra sine 

forutsetninger. Barna skal oppleve at de er viktige i en større sammenheng i fellesskapet 

med barn og voksne i barnehagen. Gjennom Læringsverkstedet ar vi også tatt i bruk 

Hjerteprogrammet som er et program for å fremme sosial kompetanse. 
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I vår barnehage vektlegger vi et sunt og variert kosthold. Barna får alle måltider i barnehagen 

En til to ganger i uken serverer vi varm lunsj. Barna får også frukt og grønnsaker hver dag. 

Til bursdager har vi en egen bursdagsmeny der barna kan velge mellom smoothie, fruktsalat 

eller is.  

Barnehagen har noen tradisjoner som vi verdsetter og vektlegger som en viktig del av vårt 

barnehageår. I november har vi takkefest eller Thanksgiving. Fokuset vårt er på hva vi er 

takknemlige for og hva vi er glade for. Temaet avsluttes med en fin festmiddag og en dag 

med kjekke aktiviteter. Vi har også et sosialt engasjement for barn av koptiske kristne som 

bor på søppelhaugene i Kairo i Egypt. Vi lager bilder som vi selger og arrangerer en liten 

basar til inntekt for barna i Egypt. Dette inviterer vi foreldre, søsken og andre til å delta på. Til 

jul inviterer vi foreldre til en julefrokost og til påske inviteres foreldre til en påskefrokost. Det 

er også tradisjon for at vi har et karneval i februar der vi lager egne kostymer har et eget 

tema for karnevalet. Vi har en sommerfest i barnehagen som arrangeres av SU  

 
 

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 

personalet 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: https://laringsverkstedet.no  

 
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 

personalet 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: https://laringsverkstedet.no  

Barnehagens samfunnsmandat 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

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

§ 1 Formål). 

 
 

https://laringsverkstedet.no/
https://laringsverkstedet.no/
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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. 

 
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 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 gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Disse er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 
 
 

Barn skal oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal gi 

felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskapet. Gjennom vår bruk av «Være 

Sammen» jobber vi med Løveloven som sier:» Jeg skal være meg, men gi plass til andre slik 

at de blir seg.» Dette er for oss viktig ut fra en kristen tanke om at alle mennesker er skapt i 

Guds blide og derfor er unike og verdifulle. Alle skal bli møtt med respekt og annerkjennelse 

for den de er og alle har en plass i fellesskapet. Vi jobber aktivt med dette i smågrupper og 
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gjennom samlinger der alle får delta ut fra sine premisser. Dersom vi har barn som 

representerer andre religioner vektlegger vi i samarbeid med barnas foreldre å gi innblikk i 

hvordan de praktiserer og utøver sin religion og også hvilke høytider og feiringer som er 

viktige for dem. Det er viktig for oss at alle barna i vår barnehage skal bli møtt av voksne som 

gir dem annerkjennelse og respekt. Det er et mål for oss i alt vårt pedagogiske arbeid. En 

hverdag preget av varme, glede og gode tilbakemeldinger til den enkelte er noe vi 

etterstreber i barnehagen:  

«Vi skulle bruke enhver mulighet til å gi oppmuntring. Oppmuntringer er oksygen for sjelen.»  

Georg M Adams  

Barnehagens formål og innhold  
Barnehageloven § 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, 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». 

 

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.  
«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.» Rammeplan for barnehagen a 1.8.17 

 

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

• Omsorg og lek, læring og danning 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 
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I våre barnehager skal barn oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. De 

skal møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser nærhet og innlevelse. Omsorg har en 

egen-verdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele 

barnehagedagen i Helgatun barnehage. Vi vektlegger at alle barn får en egen kontakt ved 

tilvenning til barnehagen, slik at barnet kan knytte seg til en voksen som støtter og følger 

barnet opp og også ivaretar kontakten med de foresatte. Vi tilrettelegger for en variert 

hverdag der vi sørger for at barnet får god følelsesmessig støtte, gode måltider og også 

tilstrekkelig hvile så vel som gode opplevelser og erfaringer innenfor trygge og gode 

rammer.   

Trygghet og trivsel er en forutsetning for å kunne være deltakende i fellesskapet i 

barnehagen. Vi voksne skal støtte det enkelte barn i å finne sin plass i barnehagen og også 

til å kunne få meningsfulle og likeverdige vennskap i barnehagen. Vårt ideal for voksenrollen 

er den autoritative voksne som møter barnet med varme og tydelighet slik at barnet opplever 

at det er likt og at det også forstår hvilke forventninger vi har til barnet.  

 

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.  
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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. Barnehagen skal gi rom for barns 

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

Barn leker for lekens egen del. I lek uttrykker barn seg, og får nye erfaringer sammen med 

andre. Gjennom leken utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Leken skal 

være den dominerende pedagogiske aktiviteten i barnehagen. Vi legger til rette for allsidig 

lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er 

morsomt.  

Det er viktig for oss at alle barna skal ha noen å leke sammen med. I leken lærer barna mye 

om seg selv og andre. Vi voksne skal være støtte for barna i lek slik at de får gode erfaringer. 

Vi tilrettelegger for at barna har et variert utvalg av lekemateriell og gjennom vårt 

pedagogiske arbeide med ulike tema og historier tilfører vi felles leketema. Barna forhandler, 

løser utfordringer og har regi på leken. I lek opplever barn glede, mestring og tilegner seg 

nye erfaringer. Lek krever også at barna kommuniserer og språket er derfor en viktig del av 

leken. Leken er grunnlaget for barnets sosiale og emosjonelle utvikling.  
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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 Helgatun barnehage synger vi kristne barnesanger, har en mengde bøker med kristent 

innhold som er tilgjengelig for barna og vi synger bordvers med kristent innhold. Ved 

høytidsmarkeringer som jul, påske og pinse vektlegger vi formidling av innholdet i de kristne 

høytidene. Ut fra barnas alder får de presentert Bibelhistorier gjennom bøker, film, drama og 

aktiviteter. Vi har en tilnærming til historiene som også gjøre barna deltakende gjennom 

drama og lek. Historiene er også med på å gi barna felles leketema.  

Årets satsningsområde 
Relasjonskompetanse – 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 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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Barnehagens satsingsområde 2018- 2019 
Helgatun barnehage har et særskilt fokus på sosial kompetanse og på språk. Gjennom 

«Være Sammen» følger vi et eget pedagogisk opplegg der alle barn får bli kjent med 

Løveloven. Den loven sier blant annet: Jeg skal være meg og gi plass til andre slik at de blir 

seg. Bry meg om en annen, hjelpe når jeg kan. Slik blir livet bedre for barn i alle land. Vi 

bruker et omfattende materiell til å jobbe med våre følelser, lære barna å bry seg om 

hverandre, bli glad i seg selv og verdsette det at andre også er unike og er verdifulle. Vi 

vektlegger at barna skal få bli trygge i gruppen og at alle skal få bidra. Vi øver på å vente på 

tur, lytte til hverandre og støtter barna i å løse konflikter eller uenigheter. Sosial kompetanse 

vil alltid være en viktig kompetanse å ha med seg i livet.  

Aktive og bevisste voksne er avgjørende for at barn skal kunne få en positiv utvikling og 

læring knyttet til sosial kompetanse. Det er derfor viktig for oss å ha fokus på vår egen 

praksis og hvordan vi utøver vår rolle i samspill med barna. Vi tenker også at denne måten å 

jobbe på er med på å hindre at negativ adferd får utvikle seg og at barn faller utenfor. 

Læringsverkstedet har en egen handlingsplan mot mobbing som vi forholder oss til og som 

også har et fokus på voksenrollen i barnehagen som den viktigste faktor for å hindre 

mobbing og utestengelse. 

Vi vektlegger de voksnes rolle i barnehagen som avgjørende for kvaliteten i barnehagen. De 

voksne skal være aktive, nærværende og omsorgsfulle overfor alle barn i barnehagen. 

Voksne er rollemodeller for barna gjennom ord og handling. Ved å være varme og tydelige 

voksne kan vi gi barna den beste støtte i deres sosiale utvikling.  

Gjennom Hjerteprogrammet formidler vi at alle barn er viktige og verdifulle. Det er et mål for 

oss at alle barna skal oppleve seg viktige og verdifulle og også at barna ser hverandre som 

viktige og verdifulle. Dette skjer ved at vi gir barnet gode tilbakemeldinger og at barna også 

øver seg på å gi hverandre positive og meningsfulle tilbakemeldinger. Vi øver på at barna 

både skal ta plass og gi plass til andre. Dette skjer ved at vi øver på å lytte til hverandre, 

vente på tur og ta del i aktiviteter og lek i fellesskapet.  

Det er viktig for oss at alle barn skal ha minst en god venn i barnehagen og vi jobber i 

perioder mye med vennskap i lek og sosial samhandling. 

Språk er også et viktig satsningsområde for oss. Språket danner grunnlaget for et sosialt 

samspill og er også viktig i lek. 

Målet for arbeidet med språk er delt i tre deler som alle er viktige i barnehagens arbeid med 

språk:  

• Innhold: Barnet forstår meningen med innholdet 

• Form: Barnet har god uttale og grammatikk 

• Bruk: Barnet bruker språket i riktig sosial kontekst 
 

 

Vi er opptatt av at voksne skal være gode språkmodeller for barna. Vi gjør oss aktiv bruk av 

språket i måltid, stellesituasjoner, i av og påkledning og i de ulike aktivitetene vi gjør sammen 

med barna. Et godt språk danner grunnlag både for sosialt samspill og for læring. Vi gjør oss 
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bruk av bøker og høytlesing for barna. De største barna drar regelmessig på biblioteket for å 

låne bøker som brukes til høytlesing i barnehagen. Barna får velge bøker selv som de 

ønsker å ta med til barnehagen. 

Et mål for oss er at barna skal være delaktig i samtaler og dialog både i samlingsstunder og i 

måltid.   
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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  

Alle barn skal bli hørt og sett i barnehagen og skal også kunne påvirke det som skjer i 

hverdagen. De aller minste barna som ennå ikke har språk skal også bli hørt gjennom deres 

ulike uttrykk som gråt, blikk og handlinger. De voksne har ansvar for å møte barna med 

respekt og være lyttende overfor barnas ulike form for språk og også gi barna adekvate svar. 

Sensitive, lyttende og voksne med et varmt hjerte for barna er en forutsetning for å møte 

barnet på en best mulig måte.   

For de litt større barna i barnehagen vektlegger vi at alle skal bli hørt og at barna skal øve 

seg på å lytte til hverandre i lek og i samtaler. Det skal være plass for alle i fellesskapet og 

barnas innspill om hvordan vi skal ha det i barnehagen og hva de ønsker å gjøre skal bli tatt 

på alvor og skal ha konsekvenser for hvordan vi har det og hva vi gjør i barnehagen. Alle 

skal ha en plass i fellesskapet og alle skal kjenne at de er viktige og blir verdsatt for den de 

er. Det er de voksnes ansvar å tilrettelegge for at alle blir inkludert, sett og møtt med respekt 

og anerkjennelse. Det er også de voksnes ansvar å sikre at barna får ha en reel innvirkning 

på det som skjer i barnehagen gjennom å være lyttende og ta barnas innspill på alvor i 

samtaler og aktiviteter. Vi jobber aktivt med vår egen rolle som voksne i barnehagen og ser 

at den autoritative voksenrollen er et godt ideal for å hindre mobbing og utestengelse i 

barnehagen. Læringsverkstedet har en egen tiltaksplan mot mobbing som vi forholder oss til  

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. 

I Helgatun barnehage ser vi foreldre som en stor ressurs for barnehagen. Vi vektlegger et 

nært samarbeid der vi tar oss tid til å møte den enkelte når barnet skal leveres eller hentes. 

Den daglige dialogen om små og store ting som er viktige for barnet er ofte avgjørende for at 

vi kan møte barnet på en god måte. Vi bruker også Mykid som er et elektronisk verktøy der 

foreldre får del i bilder fra det som skjer i barnehagen og også beskjeder og informasjon om 

hva vi vektlegger i det pedagogiske arbeidet. Vi har også en til to foreldresamtaler i løpet av 

et barnehageår. Barnehagen har et eget samarbeidsutvalg som består av to representanter 

fra foreldrene, to fra personalet og styrer.   
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Dato Hva  

2018/2019 Planleggingsdager, 21.09, 09.11, 02.01, 01.02, 31.05 

20.09.18 Foreldremøter 

28.11.18 Basar til inntekt for barna på søppelberget i Kairo 

13.12.18 St. luciafeiring med frokost for foreldre, søsken og besteforeldre 

20.12.18 Julegløgg, pepperkaker og kaffe for foreldre kl. 15 

Mars Foreldremøte 
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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.  

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 vår barnehage lager vi en egen plan for tilvenning med foreldrene. Vi anbefaler at foreldre 

kommer på besøk i barnehagen med barnet som skal begynne gjerne i god tid 

før   barnehagestart. Vi inviterer til å være med på sangsamling med de andre barna og også 

til måltid og lek. Vår erfaring er at de barna som har vært tilstede i barnehagen med foreldre i 

forkant av oppstart får en god start i barnehagen. En av de voksne får et særskilt ansvar for å 

følge opp barn og foreldre i oppstarten. Dersom det er et større barn som begynner i 

barnehagen vil vi også invitere til besøk og legge til rette for at barn og foreldre kan bli kjent 

med personalet og barna før oppstart.    

Fra småbarn- til storbarnsavdeling  

I Læringsverkstedet Solkollen vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli 

kjent med barn, og personalet når barnet bytter barnegruppe. 

Vi er en liten barnehage der alle er mye sammen både morgen og ettermiddag. Det gjør at 

både barn og foreldre kjenner godt til hverandre og overgangen fra liten til stor avdeling skjer 

derfor gradvis. De barna som skal på stor avdeling får være sammen med de store før de 

flytter over.  

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. (Rammeplanen 2017. s 33, 34) 

Førskolebarna har egen førskolegruppe der de får gjøre ulike skoleforberdene aktiviteter. Vi 

samarbeider med nærmiljøskolen som inviterer til flere treff på skolen før skolestart. I vår 

barnehage har vi barn som skal begynne på forskjellige skoler. Så langt det er mulig 

gjennomfører vi et besøk på hver skole.    

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. 
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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). 

Pedagogiske evalueringer som vurdering 

Vi arbeider med de ulike tema som vi følger gjennom årsplanen vår. Vi bruker Solkollen sitt 

pedagogiske konsept og innlemmer de ulike fagområdene i rammeplanen. Vi skriver 

månedsbrev der vi også evaluerer vårt pedagogiske arbeid i perioden som har vært, vi 

bruker tid i avdelingsmøter og i personalmøter til å evaluere vår egen praksis og også til å 

reflektere rundt vår rolle som voksne i barnehagen da dette er en viktig satsning for oss.  

Vi er opptatt av lekende læring og at det som er barnas interesser skal reflektere praksis.  

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, 

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.  Læringsverkstedets pedagogiske konsept er vår fortolkning av innholdet i 

rammeplanen. Konseptet ivaretar rammeplanens føringer, og fremmer Læringsverkstedets 

prioriteringer i vårt pedagogiske arbeid. Omsorg, lek, læring og danning er viktige elementer i 

grunnlaget for Læringsverkstedets pedagogisk innhold og arbeid.  

Med lekende læring, samspill og mestring gir vi 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 
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opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns 

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

 

 

  

 

 

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.   
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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  

Vi jobber med 

«Hvem er jeg?» 

Mine hjerteskatter 

Mine følelser 

Vi jobber med 

«Hvem er jeg?» 

Mine følelser 

Vennskap 

Vennskap 

Bry meg om en 

annen 

Et meningsfult 

fellesskap 

Språk 

Vi jobber med 

begrepsinnlæring 

Sange 

Billedbøker og enkle 

historier 

Vi jobber med 

eventyr og historier 

Rim og regler 

Lytter til historier 
 

Vi jobber med 

bokstaver, 

ordlyder,språkleker 

Rim og regler 

Øve på å fortelle 

eventyr, vitser og 

gåter 
 

Matte 

Vi jobber med å telle 

Vi blir kjent med tall 

Vi lærer om former 

 

Vi jobber med tall 

Størrelser og 

sortering 

Geometriske former 

 

Vi jobber med 

bokstaver, 

ordlyder,språkleker 

Rim og regler 

Øve på å fortelle 

eventyr, vitser og 

gåter 

 

Kreativitet 

Vi jobber med ulike 

formingsmateriell 

Maler 

Sang og musikklek 

 

Vi jobber med ulike 

type 

formingsmateriell 

Dramatisering 

Musikk og dans 

 

Bruke ulike type 

formingsmateriell 

Drama og dans 

Musikk og sanglek 

 

Natur 

Vi er ute i all slags 

vær 

Ser og opplever 

ulike årstider 

Opplever naturen 

gjennom ulike 

årstider 

Finner skatter i 

naturen som kan 

Oppleve naturen i 

ulike årstider. 

Miljørettet tiltak som 

bossplukking i 

nærmiljøet 
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Opplever å høste 

eple frå egen hage 
 

spises eller som vi 

kan lage noe av 

Ta vare på naturen 
 

Høster frukt fra egen 

hage og bruker 

frukten i matlagin 
 

 

Lek 

og bevegelse 

Barna får leker 

tilpasset alder 

Vi gir rom for 

bevegelse på 

madrass og ved å gi 

god plass til lek 

Vi bruker mye 

bevegelse til musikk 

 

Barna skal få tid og 

rom til lek 

Bevegelses lek inne 

og ute 

Tid og ro til lek inne 

og ute 

 

Tilrettelegger for 

ulike type lek ut fra 

barnas interesse 

inne og ute. 

Skaffe ulike type 

lekemateriell 

Regelstyrt lek inne 

og ute    

 

 

 

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. 

 

I Helgatun barnehage serverer vi alle måltider. Barna får være deltakende i prosessene rundt 

dette ut fra alder. Måltidene gir oss stort rom for å dele gode opplevelser rundt bordet. Vi er 

bevisst på at det er voksenes ansvar å tilrettelegge for at alle blir inkludert i samtaler rundt 

bordet og at alle får være en del av fellesskapet. Et godt og variert kosthold er 
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helsefremmende og gir barna et godt grunnlag for en sunn utvikling. Vi tar barna med i 

prosessen rundt hva vi skal servere og lar dette bli en del av vår varierte meny. 
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