
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSPLAN 2019–20 

Solkollen Skatval 

 

 



 

 

 

2 

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 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. 
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Velkommen til Læringsverkstedet Solkollen Skatval 
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. 
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Barnehagen vår 
Barnehagen ble etablert i 2002. Det var Stjørdal misjonskirke som startet barnehagen og vi 

het da Fagerhaug barnehage. I 2018 tok Læringsverkstedet over barnehagen, og fikk da 

navnet Læringsverkstedet Solkollen Skatval. 

Barnehagen har 4 avdelinger fordelt på 3 etasjer. Kongla holder til i underetasjen og har barn 

i alderen 4-5 år. Kvisten holder til i 2. etasje og består av 3 åringer. Kongla og Kvisten deler 

kjøkken i 2. etasje. Bikuben og Enga holder til i 1. etasje og har barn under 3 år. 

Vi disponerer en stor eiendom. Pr i dag har vi 2 bygg som ikke er i bruk. Vi har også mange 

kvadratmeter pr barn inne, så barna har godt med plass. Også ute har vi god plass. Vi har 

derfor valgt å dele utearealet i 5 inngjerdete områder, som vi kan bevege oss rundt i. 

Vi har ansatte som har et stort hjerte for barna og deres foreldre. Vår viktigste oppgave er å 

få alle barn i barnehagen til å føle seg elsket. 

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). 

 

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.  

https://laringsverkstedet.no/
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Visjonen i lys av Solkollens verdier 
Våre ansatte jobber med «hjertet», og er opptatt av å sette gode spor i barna. De ansatte 
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» 

 

 

 

 

 
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 

• Ansatte er lekne og ambisiøse 

• Ansatte 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. Ifølge 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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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. 

 

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 
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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 ansatte.  

 

                                          
 

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.  

 

Vi har et stort og innholdsrikt utemiljø med variert terreng og lekemiljø. Sykkelbane, 

fotballbane, trær og skog. Uteområdet innbyr til ulike opplevelser året rundt. Vi har gleden av 

å oppleve dyreliv og flora i nærheten på barnehagens område. Vårt uteområde er gjerdet inn.  

 

Vi har kanskje ikke moderne lekeapparater, men vi mener at det beste apparatet finner du i 

barnas kreativitet, og hvordan de bruker naturens materialer. Vi har et rikt innhold med 

naturmateriale som barna har mulighet til å få ulike erfaringer med. 

 

Vi har et rikt nærmiljø med tilgang til lokale arenaer som f. eks. Klempen friluftsområde med 

salamanderdam, skole, kirke, bosenter, post i landbrukslag og butikk. Bare en tog- eller 

busstur unna kan vi oppleve Stjørdal sentrum. 

 

Inne ønsker vi å tilby barna et leke og læringsmiljø som de nødvendigvis ikke har hjemme. Vi 

ønsker at barna skal få bruke sin egen kreativitet i møtet med lekemateriale. Det betyr at de i 

vår barnehage ikke nødvendigvis har mange konkrete leker, men at vi har materialer til alle. 

Alle skal få muligheten til å bruke sin egen kreativitet gjennom leken. 

 

Personalet kan være med å starte opp en lek, eller være med på leken. Vi ønsker å være 

engasjerte ansatte, som er gode til å lese barnas behov i ulike situasjoner. Vi ønsker, både 

individuelt og i gruppe, å reflektere over hvordan vi deltar i leken til det beste for barna. 
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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. 

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

forutsetninger.  

Vi har ukentlige supersamlinger og hjertesamlinger på alle avdelinger som tilpasses barnas 

ulike behov. 

Vi bruker de pedagogiske ideheftene som hjelpemidler og inspirasjon til å jobbe med tema 

fra supersamlingene. Disse er knyttet opp mot de ulike kristne høytidene og bibelfortellinger. 

Vi bruker kristent bordvers, og synger kristne sanger i samlingene. 

Vi bruker hjertesamling som er et program for sosial kompetanse. Her møter vi Mats og Mille 

som står overfor ulike utfordringer og erfaringer. 

 

Læringsverkstedets satsningsområde 
Relasjonskompetanse: Barns trivsel er den ansattes 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. 
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Nærværende ansatte  
Ansatte i Læringsverkstedet Solkollen er gode relasjonsmodeller som har stort fokus på at 

hvert barn skal oppleve seg sett og hørt. De skal merke at ansatte 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 ansatt 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 2019–2020 
 

Vi ønsker dette året å arbeide spesielt med Læiringsverkstedets kulturindikator nummer 3 

som sier: 

«Vi har det ryddig – ute og inne» 

Vi ønsker gjennom denne å ha søkelys på 2 hovedpunkter: 

1. Vi vil ta vare på skaperverket og bli mer bevisst på bærekraftig utvikling 

2. Vi ønsker å ha god orden inne og ute. 

Bakgrunn for hvorfor vi velger dette er: 

Vi må få slutt på bruk og kast, og lære barna å tenke på naturen og bærekraftig utvikling. Vi 

ønsker å kaste mindre mat, og kanskje starte med kompostering. Vi ønsker å lære barna at 

vi kan dyrke selv, slik at de vet hvor maten kommer fra. Disse fellesprosjektene gir felles 

opplevelser og dybdelæring i forhold til kretsløpet. Barna lærer også om ernæring og de får 

brukt sansene sine. 

Orden fører til mer oversikt. Vi ønsker å ta barna med på prosesser rundt sortering, skape 

systemer og hvordan dette lærer dem å ta ansvar for fellesskapet. Vi ønsker at de skal erfare 

at det er lettere å finne frem når vi har system på hvor ting de trenger ligger. Vi ønsker at det 

skal bli lettere for barna å finne det de trenger når de skal leke, om det er konkreter eller 

materialer. Vi ønsker også å lære dem hvordan vi kan bruke verdiløsmaterialer. En viktig del 

er også å ta vare på tingene slik at de varer lenger, og at vi derfor produserer mindre søppel. 

Vi ønsker at satsingsområdet skal bli et prosjekt der både barn, foreldre og ansatte deltar. 

Ansatte vil ha ansvar for daglig veiledning av barna, være gode rollemodeller og lage gode 

systemer. De må ha kunnskap om bærekraftig utvikling og vise engasjement. De er også 

bindeleddet til foreldrene, for å kunne ta de inn i prosjektet. Dette gjøres gjennom 

informasjon blant annet på MyKid. 

Barna deltar sammen med ansatte på de daglige gjøremålene. De er med på rydding og 

medvirker i prosessen rundt det å skape systemer. De skal aktivt delta i prosjektet gjennom 

de daglige aktivitetene i barnehagen. De deltar i forhold til arbeid med grønnsakshagen 

eventuelt også komposten. Vi bruker samlingene/formingsaktiviteter og lar barna få bruke tid 

på å utforske og undre seg. 

Foreldrene deltar gjennom det å være gode rollemodeller, hjelpe til å holde orden i 

garderoben og støtte barna i det de lærer i barnehagen. 
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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  

Vi ønsker at barna skal få erfare at deres interesser og meninger skal bli tatt hensyn til, så 

langt det lar seg gjøre, i det daglige i barnehagen. Alle oppfordres også til å bidra, for 

eksempel i samlinger. 

Likeverd og likestilling er aktuelle tema som blir satt søkelys på både gjennom 

hjerteprogrammet og gjennom bibelfortellinger i supersamlingene. 

Læringsverkstedet har også en egen handlingsplan mot mobbing. 

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. 

Vi etterstreber å få til en samtale med barnas foreldre både når barna leveres og når de 

hentes i barnehagen slik at vi får en god kommunikasjon rundt barnets natt/dag. 

Vi bruker også MyKid, hvor vi legger ut informasjon fra hverdagen, eller annen viktig 

informasjon vi mener foreldrene bør få. De har også her mulighet til å sende melding til oss 

hvis det er noe de ønsker å informere om. 

Vi har 2 foreldremøter hvert år. Det på høsten er for alle foreldrene. Det på våren er 

avdelingsvis, og kan derfor ha ulik dato. I tillegg har vi 2 foreldresamtaler hvert år, en på 

høsten og en på våren. 

Vi har også ulike arrangementer som foreldrekaffe, Luciafrokost på storbarn, juletrefest og 

sommerfest. 

Vi har 5 planleggingsdager pr år. Barnehagen er stengt disse dagene. 

Vi bruker også å ha dugnad minst en gang pr år, og da fortrinnsvis på våren. 

Informasjon om tidspunkt for alle disse aktivitetene blir kunngjort i MyKid.  
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Overganger  
Det å begynne i barnehagen skal oppleves som en god start, både i forhold til utvikling av 

trygghet og tilhørighet. Tilvenning, trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle 

overganger i løpet av barnehagetiden. 

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 

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

god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid, slik at barnet får 

tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. 

Vi har oppstartsamtale med foreldrene før barnet starter i barnehagen. Her benytter vi blant 

annet et skjema som er utarbeidet i Stjørdal kommune, og som brukes i alle barnehager i 

kommunen. 

Spesielt for de aller minste anbefaler vi fler en tre tilvenningsdager, og at de har korte dager i 

starten. Vi ser også at det er individuelt hvordan barna reagerer ved oppstart, så i samarbeid 

med foreldrene legger vi til rette slik at oppstarten blir til det beste for barnet. 

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. 

Overgangen fra småbarn til storbarn kan være stor for enkelte både barn og foreldre. Barna 

går fra å dele en ansatt med 2 andre barn, til å dele en ansatt med 5 andre barn. Det blir 

også flere barn å forholde seg til, og nye voksne. For å gjøre overgangen best mulig gjør vi 

følgende: 

Året før barnet skal begynne på storbarnsavdeling går de på besøk til den avdelingen de skal 

starte på. Ikke så ofte i starten av året, som på slutten av barnehageåret. Her blir de kjent 

med lokalene de skal være i til høsten. De får også mulighet til å bli kjent med andre barn og 

ansatte de skal være sammen med. I år har vi også valgt å ha 3 åringene på egen avdeling 

det meste av tiden, slik at det blir litt færre barn å forholde seg til det meste av dagen. De er 

likevel sammen med de andre når de er ute og under de fleste måltider. 

Vi etterstreber også at minst en i personalet følger barna fra småbarn til storbarnsavdeling. 

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) 

Vi har skoleklubb en gang i uka. Her bruker vi Trampoline og Språksprett som er opplegg 

spesielt tilrettelagt for forberedelse til skolen. Språksprett er utarbeidet til bruk i hele Stjørdal 

kommune 

På våren har vi utedag sammen med de andre skolestarterne på Skatval skole. Her deltar 

også lærerne som skal ha de, når de starter på skolen. Vi prøver også å få til en felles turdag 

med skolestarterne på de andre barnehagene på Skatval. 
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I 2019 møttes skolestarterne på de ulike barnehagene på Skatval, første uken etter skolen 

tok ferie, på skolens SFO. Dette satser vi på blir en tradisjon. 

Selv om de fleste av våre barn starter på Skatval skole, er det også barn som starter på 

andre skole. Vi prøver, så langt det lar seg gjøre, å få til et samarbeid med disse skolene 

også. 

Vår pedagogiske virksomhet  
Planlegging  

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

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

pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

Dokumentasjon  

Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår som en viktig 

del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i 

barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. 

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Hele personalet deltar for å utarbeide en årsplan for barnehagen. Årsplanen er et produkt av 

noen standarder som Læringsverkstedet har, og noen lokale tilpasninger. 

Pedagogene i barnehagen lager en månedsplan sammen med resten av personalet. Her tar 

de hensyn til fastlagte aktiviteter som supersamling og hjertesamling, tradisjoner o.l. De 

legger også vekt på hva barna er opptatt av her og nå. Denne danner så grunnlag for 

aktiviteten i barnehagen.  

Vi bruker mye foto/bilder for å dokumentere det pedagogiske arbeidet. Disse blir hengt opp 

slik at barna kan se på og reflektere over det de ser på bildene. 

De største barna blir også tatt med på planlegging, dokumentering og vurdering av aktiviteter 

de deltar på. Et eksempel på dette var når de som nå er skolestartergruppe planla og laget 

hjertestolen som nå brukes på avdelinga. 

Dette året planlegger vi å lage en powerpoint eller lignende fra hver avdeling, som 

sammenfattes i en dokumentasjonsbok på slutten av barnehageåret. Denne vil bli gjort 

tilgjengelig for alle foreldrene i barnehagen. 

Personalet vurderer arbeidet gjennom faglige drøftinger/refleksjoner på avdelingsmøtene. 

Årsplanen og satsningsområdet er også gjenstand for vurdering/drøfting i disse møtene i 

tillegg til at vi bruker personalmøtene til dette.  

Vi har også Lederteam der vi planlegger og vurderer aktivitetene i barnehagen. 

Styreren vil dette året gjennomføre et utviklingsarbeid der målet er å få mer faglighet i 

møtene. 
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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  

Bli kjent med 

læringsvennene 

Hjertevennsang 

Navnesang 

Være hjertebarn 

Introdusere Hjertrud 

Hjertevennsang 

Navnesang 

Bruke 

læringsvennene 

Bli kjent med Mats 

og Mille 

Bli kjent med 

Hjertrud 

Hjertevennsang 

Navnesang, varierte 

navneopprop 

Håndklem 

Bruke hjertestol 

Være hjertebarn 

Ha hjertebok 
 

Språk 

Si navna på barna 

Bevisstgjøring av 

eget navn 

Benevn objekter og 

følelser 

Introdusere Rime-

Rolf 

Bli kjent med Rime-

Rolf 

Høytlesing, rim og 

regler 

Sanger 

Samtale 

Trampolineboka 

Språksprett 

Bokstaver 

Lage fortellinger 

Leke med ord 

Matte 

Sortering 

Rydde 

Skille farger 

Former 

Telle 

Introdusere Telle-

Tariq 

Bli kjent med Telle- 

Tariq 

Telle barn 

Sortere 

Jobbe med former 

Puslespill 

Mønster 

Dekke bord og telle 

kopper, fat etc. 

Delta i matlaging 

Måle og veie 

Bruk telling bevisst i 

det daglige 

Kreativitet 

Sang og rytme 

Introduseres for 

ulike materialer 

(maling, papir, sand, 

vann) 

Ta på, smake på, 

bruke alle sansene 

Introdusere 

Fargepaletta 

Bli kjent med Farge-

Paletta 

Skape  

lage produkter 

Male med ulike 

redskaper 

Klippe 

Sang, musikk og 

dramatisering 

Produsere 

Lage ting 

Bruke foto 

Sang, musikk og 

dramatisering 
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Natur 

Gå turer på 

barnehagens 

område 

Føle, lukte, smake, 

se og høre i naturen 

Introdusere 

UteMons 

Gå turer i 

barnehagens 

nærmiljø 

Føle, lukte, smake, 

se og høre i naturen 

Bli kjent med 

UteMons 

Være med i arbeid 

med kjøkkenhagen. 

Gå lengreturer i 

barnehagens 

nærmiljø 

Undre seg over 

naturens fenomener 

Være med i arbeidet 

med kjøkkenhagen 

 

Lek 

og bevegelse 

Møte fysiske 

hindringer både ute 

og inne 

Få kjennskap til ulike 

lekematerialer 

Ha glede av samspill 

med andre barn 

Introdusere LekeLiv 

Møte fysiske 

hindringer spesielt 

ute. 

Sykkelbane og 

skigåing 

Ha tilgang til ulike 

lekematerialer både 

konkreter og 

verdiløse 

Bli kjent med 

LekeLiv 

Oppleve gleden ved 

å leke med andre 

Møte fysiske 

utfordringer ute og 

på turer 

Sykkelbane og 

skigåing 

Legge til rette for 

kreativ utfoldelse 

med ulike materialer 

Oppleve gleden av å 

leke/samspille med 

andre. 

 

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». 
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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. 

 

Susanne Ramstad er vår kjøkkenansvarlig. Hun lager meny for hva som serveres hver dag. 

Minst en dag i uka er dette et varmmåltid. Disse måltidene er basert på sunne oppskrifter 

som er utarbeidet for Læringsverkstedet.  

 

Tilrettelegging  
Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. 
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. 
 
Vi legger til rette for alle barn ut fra deres forutsetninger. Hvis vi ser at det er enkeltbarn eller 
grupper som har behov for mer enn det vi har mulighet for, innenfor våre rammer, har vi ulike 
instanser i kommunen vi kan ta kontakt med. Foreldrene skal alltid være med i disse 
prosessene. Unntaket er henvendelser til barneverntjeneste/politi der det er mistanke om 
fysiske eller seksuelle overgrep. 
 
Vi har et godt samarbeid med PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) i Stjørdal kommune. 
Vi kan også drøfte saker i tverrfaglig tidlig innsats team. Her drøftes sakene som regel 
anonymt. 
Vi kan også drøfte saker med barneverntjenesten, der vi mener det er behov for det. 
I enkelte saker kan det også være aktuelt å drøfte med helsesøster/lege. 
Vi kan også ha samarbeid med BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien) 
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Årsplanen ble vedtatt i SU, 25.09.2019. 
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