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

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  

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 visjonen: «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse». 

Årsplanens funksjon 
Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov 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 et 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 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. 

  



 

 

 

3 

Innhold 
Velkommen til Læringsverkstedet Solkollen GLENDRANGE BARNEHAGE ....................4 

Barnehagen vår ................................................................................................................. 4 

Visjon ................................................................................................................................. 5 

Visjonen i lys av Solkollens verdier .................................................................................... 5 

Mål og verdier .................................................................................................................... 6 

Barnehagens formål og innhold ..........................................................................................7 

Vårt pedagogiske konsept ................................................................................................. 9 

Årets satsningsområde ...................................................................................................... 12 

Relasjonskompetanse ...................................................................................................... 12 

Nærværende voksne ....................................................................................................... 12 

 ........................................................................................................................................ 13 

Glendrange barnehages satsingsområde 2019–2020 ...................................................... 14 

Barns medvirkning ............................................................................................................. 15 

Samarbeid mellom barnehage og foreldre ....................................................................... 16 

Overganger ......................................................................................................................... 17 

Vår pedagogiske virksomhet ............................................................................................. 18 

Våre arbeidsmåter .............................................................................................................. 19 

Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 5 fagtema .................................... 22 

Barnehagens arbeid med fagområdene ........................................................................... 24 

Et godt måltid ..................................................................................................................... 25 

 ............................................................................................................................................. 25 

Bakgrunnsdokumenter ...................................................................................................... 27 

Vedlegg 

 

  



 

 

 

4 

Velkommen til Læringsverkstedet Solkollen 
GLENDRANGE BARNEHAGE 
 

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

Hver dag ønsker vi å se verdens viktigste verdier vokse, og vi gjør det ved å ha 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 godkjent som barnehage siden 

1990. Vi er godkjent for 9 småbarns plasser og 18 store barn. Barnehagen leier lokaler av 

barnehagens tidligere eiere, Synnøve Glendrange og Anders Golin Glendrange. Ekteparet 

var eiere av barnehagen frem til Læringsverkstedet overtok driften av barnehagen 15 juni 

2018. 

Glendrange barnehage er, og har alltid vært, en barnehage hvor barna får være mye ute, 

gå turer, lære og bli utfordret i ulendt terreng. Vi besøker bønder i nærmiljøet og hilser på 

høner, hester og sauer. Vi legger vekt på å videreføre tradisjoner, både våre egne og 

tradisjoner omkring høytider. En av våre egne tradisjoner er å bake brød hver dag. 
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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 vår barnehage 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 se vår hjemmeside: 

https://laringsverkstedet.no  

 

 
Visjon 
Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens 

framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet:  

     

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre 

utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i 

trygghet og empati.  

 
Visjonen i lys av Solkollens verdier 
 
Våre ansatte jobber med «hjertet», og er opptatt av å sette gode spor i barna. De voksne 
som arbeider i Solkollen skal kjennetegnes ved å være nærværende, hjertevarme og skape 
et trygt sted å være barn, forelder og ansatt. Med Jesus som forbilde viser vi hvordan alle 
mennesker skal møtes med raushet og respekt, og et menneskesyn hvor alle er like 
verdifulle. Derfor er slagordet i Solkollen: «Med hjerte for alle» 

 

 

 

 
 
 
 

https://laringsverkstedet.no/
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Mål og verdier  
 

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

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

• Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon 

• Vi er et godt tilbud for hele familien 

• Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø 

• Vi engasjerer oss i nærmiljøet 

• Voksne er Lekne og Ambisiøse 

• Voksne er Rause og Tydelige 

Barnehagen 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.  

Disse verdiene er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 
 
 
Demokrati i Glendrange barnehage: 
 
Demokrati kjennetegnes ved frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og 
at individets rettigheter blir i varetatt.  

• Barna medvirker gjennom aktiv deltakelse i planlegging og påvirkning av sin egen 
hverdag. 

• Barn og voksne har direkte og indirekte innflytelse på hva som skjer og hva slags 
beslutninger som fattes. 

• Barna blir møtt med respekt for sine ytringsformer, verbalt og fysisk.  

• Vi er romslige og rause i møte med leken opposisjon. 
 
 
 

Mangfold og gjensidig respekt i Glendrange barnehage: 
 

• Vi formidler i formelle og uformelle settinger at alle er forskjellige og at dette er en 
verdi og ikke et problem.  

• Vi trenger et bredt spekter av barn og voksne med ulike interesser, ulik bakgrunn, 
ulike væremåter og ulik alder og ulik etnisitet, både gutter og jenter, slik at alle blir 
møtt, sett og inkludert. 

 
 
Likestilling og likeverd i Glendrange barnehage: 
 

• Vi tilbyr jenter og gutter de samme mulighetene i vår barnehage.  

• Vi ser barnet for den det er som person og ikke som det vi tror at barnet er.  Vi tror 
kanskje at et barn er et urolig, viltert barn/ et stille og sjenert barn, «typisk gutt», 
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«typisk jente», men det er mye mer ved en person enn det som umiddelbart stikker 
seg ut. 

• I samtaler med barna, og med hverandre som voksne i barnehagen, er det viktig å 
huske på at vi er rollemodeller og at vi ikke skal være med på å forsterke de 
kjønnstypiske rollemønstrene. 

 
 
Bærekraftig utvikling i Glendrange barnehage: 
 
Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten 
å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. 
 

• Vi lærer barn og voksne at vi sorterer og resirkulerer avfall ved å la barna være med 
å sortere. 

• Vi lærer om søppel og gjenvinning gjennom å finne ut hvor for eksempel en ødelagt 
lekebøtte skal kastes.  

• Vi lærer om gjenbruk, blant annet ved å ta imot leker som vi har arvet fra andre. Da 
kan barna leke med dem, i stedet for at de blir kastet. 

 
 
Livsmestring og helse i Glendrange barnehage 
 

• Vi har alle en fysisk og en psykisk helse, og de to påvirker hverandre.  

• Barnas fysiske helse blir ivaretatt gjennom fokus på god og sunn mat, blant annet 
gjennom «Et godt måltid» 

• Barna leker i variert og ulendt terreng som innbyr til å bruke hele kroppen.  

• Vi går mye på tur.  

• Vi bygger opp og verner om barnas selvbilde og selvfølelse ved å møte dem på 
følelsene deres. Dette gjør vi blant annet gjennom Hjerteprogrammet, og 
pedagogiske hjelpemidler «Grønne tanker-glade barn», og «Kroppen er min!» 

 

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. 
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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 

gjennom: 

• Omsorg og lek, læring og danning 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 
 

 
Omsorg og lek, læring og danning i Glendrange barnehage: 
 

• Vi er voksne som er trygge, setter grenser, er rause og varme. 

• Lek er en stor del av barnehagedagen vår, både frilek og styrte aktiviteter. 

• I leken lærer barna om seg selv, om andre, om å samhandle med andre, de lærer om 
verden rundt seg fra andre barn, og fra voksne.  

• I leken skal de voksne ned på barnas nivå.  

• Den voksne skal verne om leken, men også inkludere. En inkluderende voksen som 
kan hjelpe barnet inn i lek forebygger mobbing.  

• Barnehagen har gjennom Læringsverkstedet en egen handlingsplan mot mobbing.  

• Danning er for ethvert 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. Vi bygger opp om barnas trivsel ved å være 
voksne som er fysisk og psykisk tilstede for barna.  

• Vi ser hvert enkelt barn og gir hvert enkelt barn det som det trenger mest.  

• Barna skal vite at de er viktige og elsket fordi de er, ikke på «tross av», eller «fordi». 

• Barna får mye nærhet og omsorg gjennom vårt fokus på å ha et ledig fang, gode 
klemmer, tilstedeværende voksne, oppmerksomhet på barnas innspill, og hjelp til det 
de strever med i hverdagen. 

 
 
Vennskap og fellesskap i Glendrange barnehage: 
 

• I barnehagen skal ingen gå alene over tid.  

• Alle behøver ikke leke med alle, men alle skal ha noen å leke med.  
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• For de som sliter med å få en venn, være en venn og holde på en venn, skal de 
voksne være tilstede og hjelpe til med å etablere vennskap.  

 

Kommunikasjon og språk i Glendrange barnehage: 

• Vi bruker språket bevisst, uavhengig av barnets alder. 

• Vi benevner alt med gjenstandens rette navn, vi snakker til barna, snakker sammen 

med barna, ikke om dem.  

• Et godt forhold til de voksne i barnehagen utvikler barnets språk. Gode relasjoner, 

trygghet og tid er viktig for barnas språkutvikling og dette legger vi vekt på. 

• Vi snakker om det barna interesserer seg for, er interessert i det de har å si og lytter.  

• Vi leser bøker, bruker tegn- til- tale, forteller historier med konkreter som visuelt 

hjelpemiddel, vi synger og bruker rim og regler, spiller brettspill og pedagogiske spill 

på nettbrett.  

• Vi en egen dag hver uke med ekstra vekt på språk. 

• Vi bruker TRAS-tidlig registrering av språk. 

 

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.  

 

 

Solkollen super 

Solkollen barnehager er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon (jmf. 

Barnehagelovens §1a). Verdiformidlingen er selve kjernen i Solkollen-konseptet. I Solkollen 

kaller vi de vanlige samlingsstundene for Supersamling. Gjennom Supersamlingene skal 

barna bli kjent med sentrale bibelfortellinger og oppleve dem relevante i sin egen hverdag. 

Barna skal få kunnskap om den kristne tro gjennom fortellinger og bibelhistorier. Historiene 

knyttes opp mot de mest kjente og fundamentale fortellingene fra Bibelen. Dette formidles 

gjennom sang, musikk, bilder, lek, dramatisering og fortelling.  

Gjennom samlingene sikrer vi at hvert barn blir sett og opplever mestring utfra egne 

forutsetninger.  
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Årets satsningsområde  
Relasjonskompetanse 
 

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi 

tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det 

bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. 

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns 

trygghet og utvikling. 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 og læring. 

 

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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Glendrange barnehages satsingsområde 2019–2020 

 
• Relasjonskompetanse 

• Nærværende voksne 

• Et godt måltid 

• Språk 

• NMT- Norsk med tegnstøtte 

• Hjerteprogrammet 

• Kroppen er min! 
 

 
Vi gjennomfører våre satsningsområder ved å: 

• Gi de voksne ansvaret for å skape og bygge gode relasjoner. 

• Delta på kompetansehevnings programmer. 

• Gi pedagoger opplæring i «Kroppen er min!- et kommunikasjonsverktøy til bruk 

sammen med barn om egne og andres grenser. 

• Ha Hjertesamling ukentlig. 

• Ha nulltoleranse for mobbing og utestengning. 

• Sette oss inn i Læringsverkstedets «Handlingsplan mot mobbing». 

• Kurse de Matansvarlige i «Et godt måltid»  

• Bruke gode råvarer og lage mat fra bunnen av. 

• Ha et fagtema for hver ukedag. 

• Legge vekt på å lese bøker, dramatisere historier, gjøre lesestunder til et sted hvor 

man kan knytte bånd og få være nær hverandre, skape gode lesestunder og legge 

grunnlag for leseglede. 

• Gi barna egne erfaringer med rom, mål, vekt og årsak-virkning.  

• Gi barna tilgang på leker som oppfordrer til konstruksjonslek. 
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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  

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

det er den voksnes oppgave å anstrenge seg for å tolke det de små prøver å formidle av 

ønsker og behov og tanker. Medvirkning handler om mulighet til å påvirke sin egen hverdag, 

og det gjelder også de minste. Gjennom medvirkning kan barnet bli anerkjent for sine egne 

meninger og ideer. Medvirkning og anerkjennelse er viktig for barnets utvikling av selvfølese 

og identitet.  

For å kunne oppnå dette må barnet føle at det er en del av et felleskap. For å legge til rette 

for god medvirkning i hverdagen må vi voksne passe på at barnet er inkludert i felleskapet. 

For å sikre dette har barnehagen en egen handlingsplan mot mobbing. Den kan du lese om 

på vår nettside Læringsverkstedet Glendrange barnehage.  
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Samarbeid mellom barnehage og foreldre  
 

 

FIGUR 1  DAGEN FØR DAGEN-FEST I BARNEHAGEN MED BESØK AV FORELDRE OG FAMILE 

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 a et tett samarbeid med hver enkelt av foreldrene for å gi barna en best 

mulig hverdag og for at foreldrene skal være trygge på at deres barn blir godt i varetatt og 

har utbytte av å være i barnehagen. 

Når barnet kommer i barnehagen, eller blir hentet, øsker vi å bruke tid på hver enkelt. I 

bringe situasjon er det viktig å snakke sammen for å legge et godt grunnlag for resten av 

barnets dag, når barnet blir hentet ønsker vi å gi et innblikk i hvordan barnets dag har vært. 

Dette gjør vi gjennom samtale, dagsbrev og MyKid. Gjennom appen MyKid kan foreldrene gå 

inn å lese om hva de ulike avdelingene har gjort, men også lese spesielt om sitt barn. Denne 

informasjonen er kun tilgjengelig for barnets egne foreldre. 

I løpet av året har vi en foreldresammenkomst i per måned, en Foreldrekaffi, og dette er stor 

stas for barna. Det er litt feststemning i barnehagen når det er Foreldrekaffi. Det er viktig for 

barna å kunne knytte sammen de to arenaene i sitt liv, familie og barnehage. Når disse to 

viktige delene møtes viser det barnet at vi anerkjenner hverandre og er en del av hverandres 

liv. 

I løpet av høsten blir det gjennomført foreldremøte. På foreldremøte forteller barnehagen hva 

den skal jobbe med i det kommende året, foreldrene kan komme med innspill og stille 

spørsmål. Foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget blir valgt. 
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SU 

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.  

Foreldresamtaler 

Like etter at et nytt barn begynner i barnehagen gjennomføres en foreldresamtale. Denne 

samtalen har som mål å gi foreldre og barnehage innblikk i hvordan barnets oppstart har 

vært, og legge grunn for videre godt samarbeid. 

På høsten gjennomføres foreldresamtaler for alle. Foreldresamtaler tilbys også på våren, og 

for foreldre til førskolebarna er denne samtalen å anse som obligatorisk. Foreldresamtalen er 

en samtale mellom foreldre og personale. Før samtalen forbereder både barnehage og hjem 

seg ved å fylle ut et skjema, slik at begge parter er best mulig forberedt.   

 

Foreldrearrangementer og viktige datoer i 2019/2020. 

Vi har ett foreldrearrangement hver måned fra kl 15.00-16.00      

Planleggingsdager 12.08.19, 18.10.19, 02.01.20,14.04.20, 22.05.20   Barnehagen stengt. 

Foreldre-kaffi 26.08.19,  20.11.19, 23.01.20, 21.02.20, 18.03.20 

Høsttakkefest 10.10.19 kl 16.00 til 18.00 

Lucia-kaffi 13.12.19 kl 15.00-16.00 

Påskefrokost 07.04.20 kl 7.30-09.00 

Dagen før Dagen 15.05.20 kl 15.00-16.00 

Jonsok-bryllup 11.06.20  kl 17.00-ca 19.00 

Foreldremøte 19.09.2019 kl 20.00- 21.00/21.30 

Overganger 
 

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

Glendrange 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. 
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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 liten avdeling til stor avdeling  
 

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. Vi bruker likevel mye tid på å snakke med 

barna om at de skal begynne inne hos de store, at de skal få seg en ny hylle og gå inn en 

annen dør når de kommer om morgenen. Også foreldre trenger tid til å tenke på at barnet 

som har gått i to år på liten av deling, nå skal bli en av de «store», og vi legger vekt på å 

snakke med foreldrene om overgangen.  

 

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. Vi 

besøker skolen barnet skal gå på, en voksen fra barnehagen er med og de er på skolen en 

halv skoledag. 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!» 

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: 

• Har vi 5 planleggingsdager per år. 
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• Vi har personalmøte hver måned. 

• Vi har avdelingsmøter en gang pr uke. 

• Pedagogene har ubunden tid på 4 timer til planlegging der de tar utgangspunkt i 

planer og barnas innspill. 

• Matansvarlig har planleggingstid. 

• Vi jobber ut ifra Barnehageloven, Rammeplanen, Verdiplattformen til 

Læringsverkstedet, Flekkefjord kommunes oppvekstplan, årshjulet til Solkollen 

og vår egen årsplan. 

 

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: 

• Vi skriver dagsbrev på «Dagen i dag» i MyKid. Disse lagres. 

• Vi tar bilder av aktiviteter i hverdagen og legger på MyKid og på nettsiden vår. 

• Vi bruker nettsiden gjennom Læringsverkstedet, og Læringsverkstedet Glendrange 

sin Facebook-side, til 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 personalmøtet 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. 

• Gjennomfører medarbeiderundersøkerlser. 

• Oppfordres personalet jevnlig, bla. på Pedagogisk team, til å reflektere over egen 

praksis, om noe kunne vært gjort annerledes og bedre. 

 

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. brannvernuke om høsten. 

 

Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. 
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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, 

 

Tverrfaglig samarbeid 

PPT- Pedagogisk psykologisk tjeneste. 

BTI  -Bedre Tverrfaglig Innsats. 

PEDAGOGISK TEAM-   PPT, pedagoger i barnehagen og styrer er faste medlemmer i teamet. 

TVIST- Tverrfaglig Veiledning I Starten- forum for tidlig veiledning i vanskelige saker. For     

barnehage, foresatte og skoler. 

ANSVARSGRUPPE- Sikrer godt tverrfaglig samarbeid mellom de ulike tjenester og brukeren. 

 

Tilrettelegging  

 
Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte tidlig får den sosiale, 
pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et 
inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd 
med barnets behov og utvikling. 

Inkludering i barnehagen handler om tilrettelegging for sosial deltakelse. Barnehagens 
innhold må formidles på en måte som gjør at ulike barn kan delta ut fra egne behov og 
forutsetninger. Barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken. For noen barn kan tidlig 
innsats innebære at personalet arbeider særlig målrettet og systematisk - over kortere eller 
lengre perioder - med å inkludere barnet i meningsfulle fellesskap. 

Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske 
tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering av 
om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. 

Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, inkluderes i 
barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet. 
 
Hvis et barn har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. 
Barnet kan ha rett på hjelp fra fødselen, og uansett om han eller hun går i barnehage eller 
ikke. 

Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel være trening, stimulering eller støtte til de som 
jobber i barnehagen. Foreldrene skal alltid få tilbud om rådgiving. Hjelpen skal være tilpasset 
behovet til ditt barn. 

Barnehagen gjennomfører møter i pedagogisk team. Her møter barnehagen og PPT, og ved 
behov helsestasjonen og andre. Gjennom pedagogisk team kan barnehagen få råd og 
veiledning i arbeid med det allmennpedagogiske tilbudet til barna. 
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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 
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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 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 

*Sette navn på 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  

 

*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. 

 

I Glendrange barnehage har vi tradisjon for å bake vårt eget brød. Dette gjør vi hver dag. 

Brødet spiser vi til lunsj, og til frokost neste morgen. Vi har vår egen matansvarlige. I år er 

dette en assistent som også er utdannet kokk. Vi har lagt opp til to varme, sunne måltider 

laget fra «bunnen av» to ganger i uken. Et av måltidene skal helst være fisk. Vi har stor tro 

på å gjøre barna kjent med nye smaker og ønsker å gi dem et godt og sunt forhold til mat 

gjennom å være med på matlagingen, lære om råvarene, spise god mat, og hygge seg rundt 

bordet. Vi lager også mat på tur. Vi spiser alt fra hjemmelaget brød med pålegg, til fisk stekt 

over bål og grøt kokt i grillhytta vår. 
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Bakgrunnsdokumenter
 

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

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 
 

Læringsverkstedets dokumenter 
• Verdiplattform med Solkollens verdidokument.  

• Veilederen «Vår pedagogikk»  

• Solkollens konseptperm (2019) 

• Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 

• Virksomhetsplan 
 

Veileder fra Kunnskapsdepartementet 
• Fra eldst til yngst, overgang barnehage-skolen (2008) 

 

Veiledere fra Utdanningsdirektoratet 
• Håndtering av kriser og sorg i barnehagen (2014) 

• Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat (2013) 

• Barns trivsel – voksnes ansvar, veileder om forebyggende arbeid mot mobbing i 
barnehagen (2012) 
 

Lenker til aktuelle hjemmesider 
• Læringsverkstedet  

• Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage  

• Utdanningsdirektoratet/Barnehage   

• PBL - Private barnehagers landsforbund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laringsverkstedet.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/id1029/
http://www.udir.no/Barnehage/
http://www.pbl.no/no/
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Vedlegg 1 

«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. Dette inkluderer 

normalisering av åpenhet om alle kroppsdeler, og om krenkelser, omsorgssvikt, vold og 

seksuelle overgrep. 

• 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. 
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Grenser
Hvem 

bestemmer

Hemmeligheter Si det til noen

Kroppen er min!


