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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, 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 
GLENDRANGE BARNEHAGE 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

Barnehagen vår 
 

Glendrange barnehage har vært i drift siden 1987, og som godkjent barnehage siden 1990. 

Vi er godkjent for 9 småbarnsplasser og 18 storbarnsplasser, og barnehagen leier lokaler i et 

bolighus på Glendrange, 5 km fra Flekkefjord sentrum. 

Synnøve og Anders Golin Glendrange var eiere av barnehagen frem til Læringsverkstedet 

Solkollen overtok driften av barnehagen 15. juni 2018.  

Glendrange barnehages særpreg er at vi er en barnehage med utvidet formålsparagraf som 

på grunn av beliggenheten har stort fokus på det å være ute, turer og naturopplevelser. 

 

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: https://laringsverkstedet.no  

https://laringsverkstedet.no/
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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). 

 
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 for 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 
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Demokrati 
Demokrati kjennetegnes av at en har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags 
beslutninger som fattes. Gjennom barns medvirkning skal barna være aktive deltakere i 
planlegging og vurdering av egen hverdag, og de voksne skal legge til rette for og oppmuntre 
barna til uttrykk. Dette skjer ofte gjennom umiddelbare tilbakemeldinger fra barna om hva de 
synes er bra og ikke bra. Det kan også skje i planlegging ved at en tar utgangspunkt i det 
som interesserer barna, og i vurdering gjennom samtaler høre med barna hva de tenker om 
f.eks. innholdet på en tur eller i en samling. 
At en jobber demokratisk betyr ikke at barna alltid får det som det vil, demokrati handler også 
om at noen er satt til å bestemme (i barnehagen er det de voksne og ikke de folkevalgte), 
goder (f.eks. det å få være med en voksen og handle) og byrder (f.eks. det å måtte hjelpe til 
å rydde) må fordeles og noen ganger må en rette seg etter hva flertallet ønsker (f.eks. hvis 
flertallet vil leke Fisken i det røde hav og mindretallet Tikken). Men vi skal alltid lytte til barnas 
innspill, og hvis vi må gi de et nei bør de samtidig få en forklaring på hvorfor det måtte bli slik. 
 
Mangfold og gjensidig respekt 
I barnehagen formidler en både i formelle (f.eks. i Hjertesamling) og uformelle settinger 
(f.eks. daglige samtaler med barna) at vi alle er forskjellige, og at dette er en verdi og ikke et 
problem. Uansett bakgrunn skal alle barn inkluderes i felleskapet i barnehagen vår. 
 
Likestilling og likeverd 
Vi ønsker å tilby gutter og jenter de samme mulighetene i vår barnehage. I samtaler med 
barna er det viktig å huske på at vi voksne er rollemodeller, og at vi ikke er med på å 
forsterke de kjønnstypiske mønstrene ved å snakke om at pappaer er de sterke og at 
mammaer er de som lager mat. 
 
Bærekraftig utvikling 
Vi bruker en del gjenbruksmaterialer når vi tilbyr barna leke- og formingsmateriell. Vi viser 
dermed barna at det som er søppel for en person, kan være uante muligheter for en annen. I 
en tid med stort forbruk og konsum er det også viktig å vise at ting kan brukes flere ganger 
og på ulike måter. 
Vi resirkulerer avfall, plukker søppel på tur, og vi snakker med barna om at vi bare har en 
klode og at den må vi ta vare på. Det er ikke greit å kaste ting i naturen, for hvem skal 
egentlig plukke det opp igjen? 
 
Livsmestring og helse 
Vi har alle en fysisk og psykisk helse, og de to påvirker hverandre. 
Den fysiske helsen til barna blir ivaretatt gjennom «Et godt måltid» og ved at vi tilbyr barna et 
godt uteområde som innbyr til å bruke hele kroppen. Vi går også ukentlig på tur. 
Den psykiske helsen ivaretas gjennom at vi jobber med Hjerteprogrammet og «Kroppen er 
min!» i tillegg til Handlingsplan mot mobbing.  
Det er helsefremmende i hverdagen at vi voksne møter barna på følelsene deres. 
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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 

barnehagens 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 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 
 
Omsorg og lek, læring og danning 

Danning er for hvert menneske en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å 

reflektere over egne handlinger og væremåte og det å kunne justere seg selv. Gjennom 

danning legges grunnlaget for allsidig utvikling. 

Fundamentet for all læring er trivsel, og vi tror at vi bygger opp under barnas trivsel ved å 

være voksne som er fysisk og psykisk til stede for barna. Vi skal se hvert enkelt barn og gi 

hver enkelt det den trenger mest. Barna skal bli møtt i forhold til sine særegenheter og 

interesser, og vi ønsker å rose barna og på denne måten være med og bygge positive 

selvbilder. 

I Rammeplanen kap. 3 står det at «Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg». Hos 

oss får barna mye nærhet og omsorg, bl.a. gjennom gode klemmer, et ledig fang, at vi er 

oppmerksomme på barnas innspill, og at vi hjelper dem med det de måtte streve med i 

hverdagen, enten det er å slutte med bleier eller det å gi dem kompetanse til å komme inn i 

de andres lek. 

Lek er en stor del av barnehagehverdagen vår, både frilek og mer styrte lekestunder. I 

Rammeplanen s. 20 står det at «Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek». I leken 

tilegner barna seg mye kompetanse, enten det gjelder sosial kompetanse eller mer faglig 

kompetanse. I leken skal de voksne ned på barnas nivå, de skal legge til rette for lek og at 
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alle blir inkludert i lek. På liten gruppe ønsker vi å legge til rette for at barna skal få utfolde 

seg både inne og ute. De voksne vil oppfordre og inspirere barna til å bruke kroppen aktivt, 

allsidig og kreativt mens de leker og er i sammen. På stor gruppe ønsker vi å jobbe med å 

utvide og berike barnas lekerepertoar. For å få kvalitet på leken, er det viktig at de voksne 

engasjerer seg i den. I tillegg vil barna bli delt inn i lekegrupper for å få tid og ro til at god lek 

kan etableres. 

Mye av det barna lærer i barnehagen lærer de gjennom lek, men i tillegg supplerer og 

forhåpentligvis inspirerer vi med mer styrte aktiviteter som samlingsstund, formingsaktiviteter, 

førskoleopplegg og turer. 

 

Vennskap og fellesskap  

I barnehagen skal ingen gå alene over tid. Alle trenger ikke å være med alle, men alle skal 

ha noen å være med. For de som av ulike årsaker sliter med å få en venn, være en venn og 

holde på en venn, skal de voksne være til stede og hjelpe til med å etablere vennskap og 

arenaer for samspill og lek. Rammeplanen poengterer s. 23 at «Personalet skal støtte 

barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og 

lære å beholde venner.» 

 

Kommunikasjon og språk 

«Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk.» (Rammeplanen s. 23).  

Også dette året har vi en barnegruppe bestående av barn med ulikt utgangspunkt i forhold til 

det å tilegne seg språk, og det gir oss utfordringer i forhold til å ha et godt språkmiljø i 

barnehagen. Dette velger vi å løse på følgende måte: 

I samspillet med de minste barna er det viktig å bruke hverdags-situasjonene, f.eks. at den 

voksne benevner gjenstander som barnet er opptatt av, setter ord på følelser som barnet 

uttrykker m.m.  

Sammen med de store barna er den gode, meningsbærende samtalen viktig. Store deler av 

språkopplæringen skjer i lek og i samspill med andre, og det er viktig at de voksne er tett på 

og er seg bevisst sitt ansvar som språkmodeller. 

Et av virkemidlene for at barn skal bli gode i norsk, er å legge til rette for variert rollelek og 

det å stimulere rolleleken ved at de voksne er tilstede i leken, inspirerer og verner om den. 

Høytlesing av bøker er noe som skjer både i samlinger og ellers gjennom dagen. I tillegg 

viser forskning at sang og musikk er med på å stimulere og bedre språkinnlæringen og –

forståelsen. 
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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.  

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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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.  

Det at vi har utvidet formålsparagraf betyr at vi står friere i forhold til formidling (ikke 

forkynning) av kristendommen, og at vi er forpliktet til å formidle mer av det kristne livssynet 

enn det andre barnehager er. Barna skal få kunnskap om den kristne tro gjennom fortellinger 

fra det nye og det gamle testamentet. De vil få høre hvordan man kan be til Gud (f.eks. 

«Kjære Gud, jeg har det godt»), de vil høre kristne barnesanger (både sanger vi synger selv 

og CD/ Youtube m.m.) og de vil lære flere kristne bordvers. 

Vi har lagt opp til å ha Hjertesamling hver mandag, og Bibelsamlingen knyttes opp mot 

Kreativitets-dagen. Bibelhistoriene vi velger å bruke tar utgangspunkt i Solkollen Super sitt 3-

årshjul, og består av noen av de mest kjente og fundamentale fortellingene fra Bibelen. 

Formidlingen vil skje gjennom bruk av flanellograf, drama, hånddukker, bilder fra Barnebibel 

på prosjektor, m.m. På disse samlingene er det en hovedvekt av kristne barnesanger. 

 

Årets satsingsområde 
 

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 samhandlingen mellom ansatte og 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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12 

Barnehagens satsingsområde 2018-2019 
 

Barnehagens arbeid med  
 

o Relasjonskompetanse 
-de voksne har ansvaret for å skape og bygge gode relasjoner. 
-de ansatte deltar på kompetansehevingsprogrammet «Sårbare barn». 
-pedagoger får opplæring i «Kroppen er min!» - et kommunikasjonsverktøy til 
bruk sammen med barn om egne og andres grenser. 
-styrer gjennomfører observasjoner på avdelingene i forhold til voksenrollen 
og kvaliteten på relasjonene på avdelingen. Det er lett å bli blind på egen 
praksis, og det er godt å ha noen utenfra som påpeker hva en kan jobbe 
videre med på egen hånd. 

 
o Samspill (sosial kompetanse) 

-vi har Hjertesamling ukentlig. 
-de voksne møter barna på følelser og prøver å få de til å reflektere over 
konkrete situasjoner de står i. 
-vi blir enda flinkere til å la barna ta del i de praktiske gjøremålene i 
hverdagen. 
-vi har null-toleranse for mobbing og utestenging. I løpet av året skal de 
voksne sette seg inn i Læringsverkstedets «Handlingsplan mot mobbing», slik 
at alle blir enda bedre rustet til å forebygge, stoppe og avlære uheldige sosiale 
mønstre. 
 

o Et godt måltid 
-vi har valgt matansvarlig som skal kurses i «Et godt måltid» og som sammen 
med styrer skal implementere dette i løpet av barnehageåret. 

 
o Realfag 

-i januar har vi et ekstra fokus på realfag. 
-vi har en dag i uken der vi har «natur-briller» på og en dag med «matte-
briller», dette vil gi barna jevnlige erfaringer med to viktige elementer innenfor 
realfag. 

 
o Innføring av Solkollen Super gjennom alle ukens dager 

-opplæring av personalet i hvordan konseptet kan gjennomsyre alle 
ukedagene  
-jobbe mot at Bibel-samlingene er ukens høydepunkt 

 
 

Den gode gjeteren    Jule-evangeliet       Den bortkomne sønnen 
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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, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1. 

 

De minste barna påvirker mest sin hverdag gjennom kroppsspråk og begynnende talespråk, 

og det er de voksnes oppgave å anstrenge seg for å forsøke å tolke det de små prøver å 

formidle av ønsker og tanker. Medvirkning handler også om å sette ord på og forklare når 

den voksne eller situasjonen må gå på tvers av barnets vilje. 

 

Når talespråket begynner å bli tydelig er det enklere for de voksne å forstå hva barna vil. 

Gjennomgående for både liten og stor gruppe er at mye av dagen er frilek, og da bestemmer 

barna i stor grad selv hvem de vil leke med og hva de vil holde på med. 

De store barna får også påvirke de mer voksenstyrte aktivitetene, blant annet gjennom det å 

bli hørt og å få bidra i en samling. De store barna ytrer gjerne ønske om å få gjøre noe som i 

utgangspunktet ikke er tilgjengelig, da skal den voksne tilrettelegge hvis det er mulig. Hvis 

ikke må barnet få en forklaring og evt. et annet tidspunkt hvor barnets ønske kan la seg 

gjennomføre. 

 

I det pedagogiske opplegget gjør personalet både på liten og stor avdeling en fortløpende 

vurdering i forhold til hva som fenger barna og ikke. Det som fenger gjør en mer av, det som 

ikke fenger droppes. Vi ønsker å komme enda lenger i forhold til at barna selv skal få være 

med i planleggingen av de pedagogiske prosessene, og ikke bare i gjennomføringen av de. 

Det å få en praksis på dette kommer vi til å jobbe mye med i året som kommer. 
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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. 

 
Det er viktig for oss å ha et tett samarbeid med hver enkelt av foreldrene, først og fremst for 
å gi barna en best mulig hverdag, men også for at foreldrene skal være trygge på at deres 
barn blir tatt godt vare på og har utbytte av å være i barnehagen. Både barnehageloven og 
Rammeplanen pålegger barnehagen å samarbeide tett med hjemmet, men dette er også i 
vår interesse, da vi er sikre på at det er til barnets beste. 
 
I hente- og bringesituasjonen ønsker vi så langt det lar seg gjøre å bruke tid på hver enkelt. 
Spesielt i bringe-situasjonen, da den gjerne legger grunnlaget for resten av dagen. I hente-
situasjonen ønsker vi å gi et lite innblikk i hvordan hvert enkelt barn sin barnehagedag har 
vært, ved samtaler, dagsreferat, plakater med bilder m.m. 
 
Gjennom året har vi noen tilstelninger der foreldrene kan komme og tilbringe litt tid i 
barnehagen. Det er ofte stor stas for barna at mamma og/ eller pappa kommer på besøk, og 
det gjør avstanden mellom to av de viktigste arenaene for barna, nemlig hjem og barnehage, 
mindre.  
 
Dette året har vi lagt opp til følgende arrangement: 
*Foreldrekaffe kl. 15-16 følgende datoer: 10.09, 22.11, 21.01, 01.03,  
*Høsttakkefest 24.10 kl. 16-18 
*Luciakaffe 13.12 kl. 15-16 
*Påskefrokost 10.04 kl. 7.15-9.30. Både foreldre og søsken inviteres til å innta en bedre 
frokost før de må gå videre på jobb og skole. 
*Dagen-før-dagen-fest 16.05. kl. 15-16 
*Jonsokbryllup 11.06 fra kl. 17. Vi tenner grill, alle tar med det de selv vil spise. 
 
I løpet av høsten blir det gjennomført foreldremøte. Der presenterer barnehagen hva de skal 
jobbe med det kommende året, foreldrene kan komme med innspill og stille spørsmål og 
foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget velges. 
Ved behov blir det gjennomført foreldremøte om våren også. 
 
Samarbeidsutvalget skal være et samordnende, rådgivende og kontaktskapende organ 
mellom foreldre, personal og eier. I samarbeidsutvalget sitter styrer, 2 representanter for 
foreldrene, 2 for personalet og 1 for eier (regionsleder Lene Danielsen). 
 
Innen utgangen av november gjennomføres foreldresamtaler. Foreldresamtaler tilbys også 
før sommeren og er da obligatorisk for foreldre til førskolebarn. Foreldresamtalen er en 
samtale mellom personal og foreldre, og det er en arena der noen av de viktigste personene 
i barnets liv snakker sammen for å gjøre hverdagen til det enkelte barn enda bedre både 
hjemme og i barnehagen. Før samtalen forbereder både barnehagen og hjemmet seg ved å 
fylle ut et skjema, slik at begge parter er best mulig forberedt og utgangspunktet for at 
samtalen er av høy kvalitet blir større. 
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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. 

Barnets første tid i barnehagen kaller vi for tilvenning. Siden barn og foreldre er ulike, 

tilpasser vi tilvenningen etter behov. Det er viktig for oss å få en god dialog med foreldre/ 

foresatte om barnet, slik at vi får den informasjonen vi trenger for å skape en god 

barnehagehverdag for det enkelte barn. De første avskjedene kan være tøffe både for barn 

og foreldre. Det er viktig å si tydelig ifra når man går, for deretter å overlate barnet til de 

voksne på gruppen. Det viktigste i denne perioden er å jobbe for at barnet skal bli trygt, både 

på oss voksne og på barnegruppen. 

 

Dersom en ikke kan disponere mer enn 3 dager til tilvenning, kan følgende plan være et 
utgangspunkt for tilvenningen: 
Dag 1: Barnet er i barnehagen 2-4 timer sammen med en kjent voksen. Den voksne er 
tilstede i barnehagen hele tiden. 
Dag 2: Barnet er i barnehagen 3-5 timer. Etter å ha vært til stede en stund, kan den voksne 
som følger barnet være borte i 1-2 timer. 
Dag 3: Barnet er i barnehagen 4-6 timer. Den voksne som følger barnet er tilstede en stund, 
men går etter hvert slik at barnet kan få prøve å være alene nesten en hel barnehagedag. 

 

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 personale når barnet bytter barnegruppe. 

Siden Glendrange er en liten enhet, jobber personalet på tvers av avdelingene, særlig om 

morgenen, i utetiden og om ettermiddagen. Det betyr at alle kjenner alle, og dermed blir ikke 

overgangen fra liten til stor avdeling spesielt stor. 

 

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) 

Om våren det året barna skal begynne på skolen har vi overgangsmøter med aktuelle skoler, 

dette for å gjøre skolen klar for å ta imot de barna vi skal gi fra oss. På overgangsmøtene 

ønsker vi å ha fokus på barnas styrker, ikke bare de evt. utfordringene de måtte ha. I tillegg 

er barna sammen med en voksen fra barnehagen på besøk på den skolen de skal gå på en 

halv dag noen måneder før skolestart. 

Det siste året i barnehagen tilbyr vi Førskoleklubb, der får barna en liten forsmak på hva som 

venter de på skolen. Her blir de presentert for tall, bokstaver, vi jobber med følelser (Grønne 

tanker-glade barn), samt «Kroppen er min!». 
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Vår pedagogiske virksomhet  
 

Planlegging  

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og 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. 
I Glendrange barnehage: 

-bruker vi Solkollen Super sitt årshjul som utgangpunkt for det meste av det pedagogiske 

arbeidet i barnehagen. Dette preger først og fremst tema-arbeidet vår i barnehagen. 

-har vi 5 planleggingsdager per år. 

-har vi personalmøte og avdelingsmøte hver måned. 

-har pedagogene min. 4 t planleggingstid der de tar utgangspunkt i planer og barnas innspill. 

 

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. 

 

I Glendrange barnehage: 

-vil vi innføre «Dagen i dag» (dagsreferat) i MyKid. 

-gir vi muntlige tilbakemeldinger ved henting på dagens hendelser. 

-bruker vi Facebook for å vise omverdenen hvordan vi knytter sammen hverdagen i 

barnehagen og Rammeplanen. 

 

Vurdering 

Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

 

I Glendrange barnehage: 

-bruker vi på det månedlige avdelingsmøtet litt tid på Kvalitetskrysset for å vurdere måneden 

som har gått. På den måten får vi kunnskap om hva som bør endres og hva som bør gjøres 

mer av/ oftere. 

-gjennomfører vi brukerundersøkelse, og denne danner grunnlaget for videre utvikling og 

forbedring. 

-oppfordres personalet jevnlig (bla. på ped.team) til å reflektere over egen praksis, om noe 

kunne vært gjort annerledes og bedre. 
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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, som f.eks. brannvernuken om høsten. 

 

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, 
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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  

*Sosiale øvelser 

med andre barn 

(f.eks. dele leker) 

*Gjøre erfaringer 

med trygge voksne 

som imøtekommer 

behov (f.eks. trøster) 

*Hjerteprogrammet i 

samlinger  

*Lage selvportrett 

*Lage bilder av 

familien 

*Hjerteprogrammet i 

samlinger 

*Sette grenser i 

forhold til egen og 

andres kropp 

*Navnsette ulike 

følelser 

*Hjerteprogrammet i 

samlinger 

Språk 

*Navnesanger 

*Billedbøker 

*Rim og regler 

*Klappe stavelser i 

navn 

*Høytlesing 

*Bruke konkreter 

(f.eks. Kims lek) 

 

*Skrive/ forme eget 

navn 

*Lydbøker 

*Introduseres for 

bokstaver 

Matte 

*Synge sanger med 

tall 

*Telle sammen med 

voksne 

*Bli kjent med former 

(f.eks. puttekasse) 

*Puslespill, 

perlebrett, 

konstruksjonslek 

*Sortering 

*Butikklek 

 

 

*Klippe og lime 

*Matlaging 

*Spill med terning 

Kreativitet 

*Tegne med 

fargeblyanter og 

bingotusjer 

*Fridans 

*Erfare ulike 

instrumenter 

 

*Skape med ulike 

materialer 

*Lære danser med 

forhåndsbestemte 

bevegelser 

*Musikksamlinger 

*Ta bilder med 

barnehagens 

kamera 

*Lage egne danser 

*Felleskollasjer 

 

Natur 

*Erfare ulike typer 

vær 

*Utforsking i ulendt 

terreng i barnehage 

*Korte turer utenfor 

barnehageområdet 

 

*Insektsjakt 

*Turer 

*Søppelplukking 

*Lage mat ute i 

naturen 

*Kildesortering 

*Bruke 

naturmaterialer i 

mattelek og 

formingsaktiviteter 

 

 

Lek 

og 

bevegelse 

*Benevne 

kroppsdeler 

*Bevegelsessanger 

*erfare ulike uteleker 

(sandkasse, reikte, 

sklie…) 

 

*Begynnende 

regelleker 

*Rollelek ute 

*Hinderløype ute og 

inne 

*Regelleker 

*Førskoleturer 

*MIB-turnering 
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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. 

 

Vi i Glendrange er helt i oppstarten av å innføre konseptet «Et godt måltid». Vi har valgt en 

matansvarlig i personalet som sammen med styrer skal på innføringskurs i konseptet høsten 

2018. Dette blir veldig spennende, og vi gleder oss til å kunne gjøre endringer til barnas 

beste! 
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http://www.laringsverkstedet.no/
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