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Barnehagens samfunnsmandat
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.
Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005,
§ 1 Formål). Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å
ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

Formål med barnehagens årsplan
Denne årsplanen skal gi et innblikk i hvordan barnehagen vil jobbe i det neste året og hva vi
synes er viktig å ha fokus på i vårt arbeid for at barna skal trives og utvikle seg.
Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal
dokumentere barnehagens valg og begrunnelser.
Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan
for den pedagogiske virksomheten.
Årsplanen er et dokument som skal synliggjøre vår hverdag og pedagogikk. Den bygger på
vårt kristne verdisyn og visjon «Med hjerte for alle».

Årsplanens funksjon
Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehageloven i praksis, og
arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.
Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere
funksjoner:
-

Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet
Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen
Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen
Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten

Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og
tilsyn med barnehagen.

Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest
Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og opplysningsplikt i forhold til
informasjon vedrørende barna, foresatte og personalet. Videre må alle som jobber i
barnehagen legge fram politiattest ved tiltredelse. Attesten skal vise om vedkommende er
siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep.
Barnehagen har mange samarbeidspartnere: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT),
helsestasjon, skoler, Universitetet/Høyskole barnevern etc. Barnehagen har en lovpålagt
opplysningsplikt til barnevernet som gjelder 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
barnehage Søm
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring,
sammen med årets satsningsområde som er relasjonskompetanse. Hver dag har vi hjerte for
at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv.

Barnehagen vår
Solkollen barnehage Søm åpnet 1. juni 2006 og vi er en av 4 barnehager i
Solkollennettverket i Kristiansand. Barnehagene var i mange år eid av Filadelfia
Kristiansand, fra 1.september 2016 overtok Læringsverkstedet AS som eier.
Læringsverkstedet bygger nå opp en landsdekkende organisasjon for barnehager med tillegg
til formålsparagrafen.
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 ressurssterkt
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.
Solkollen barnehage Søm ligger i et etablert boområde. Vi har egen gymsal og ulike
grupperom som avdelingene benytter seg av daglig. Barnehagen har 4 avdelinger og vi
ønsker at navnene på avdelingene skal være med å understreke vårt ønske om å være
inkluderende, skape likeverd og likestilling.
Armkroken:

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

Hjerterommet:

Omsorg, trygghet og hjertevarme skapes i menneskemøter.

Skattkammeret:

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

Smilehullet:

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

For mer informasjon om Læringsverkstedet Solkollen og våre barnehager se vår
hjemmeside: 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 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.
Verdigrunnlaget kan oppsummeres i følgende punkter:
• Demokrati
• Mangfold og gjensidig respekt
• Likestilling og likeverd
• Bærekraftig utvikling
• Livsmestring og helse
I Solkollen barnehage:
• preger prososiale holdninger hverdagen. Det vil si å dele, hjelpe hverandre, tilgi, vise
respekt og raushet overfor hverandre, både barn og voksne.
• gir hjem og barnehage hverandre informasjon og tar opp aktuelle spørsmål og tema.
Dialog fremmer trygghet og ”en rød tråd” i barnas liv, og barnehagen er et
supplement til hjemmet.
• har vi et fagteam som inspirerer, utvikler pedagogisk materiell og kurser på det det
kristne verdifokuset i barnehagen.
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•
•
•
•

er vi pådrivere til samarbeid som kan berike nærmiljøet og barnehagebarna. For
eksempel gjennom påskevandring, felles barnehagekor, tema-foreldremøter osv.
får alle barn oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens
innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter.
viser vi barna hvordan alle kan lære av hverandre og fremmer barns nysgjerrighet og
undring over likheter og forskjeller.
får barna støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og
andres følelser.

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.
Kjerneinnholdet i barnehagehverdagen er:
• Omsorg og danning
• Lek og læring
• Vennskap og fellesskap
• Kommunikasjon og språk
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Omsorg og danning
I våre barnehager skal barn oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. De
skal møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser nærhet og innlevelse. Omsorg har en
egenverdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse, helse og preger hele
barnehagedagen.
Danning er for hvert menneske en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å
reflektere over egne handlinger og væremåter. Gjennom danning legges grunnlaget for
allsidig utvikling. Barna skal erfare at de er del av fellesskapet, og å oppleve at egne og
andres bidrag til felleskapet oppleves som noe positivt. Barna skal utvikle trygghet på seg
selv og egen identitet.
I Solkollen barnehage:
• har vi et målrettet arbeid med trygghet og tilhørighet i tilvenningsperioden.
• får familier kontaktperson og velkommensamtale i tilvenningsperioden.
• er dagsplanen forutsigbar og med rom for fleksibilitet og tid til enkeltbarn.
• har vi tilstedeværende voksne som bekrefter barn.
• er det stort fokus på empati, omsorg og vennskap i samlinger og hverdagsaktiviteter.
• arbeider vi for å forebygge og motvirke mobbing gjennom tilstedeværelse av voksne i
lek og aktiviteter.

Lek og læring
Lek er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å være med
«Det er kanskje mulig å
på. Glede og humor gir overskudd og fremmer skaperevne.
lære uten å leke, men det
Lek er en måte å lære på, og gjennom leken utvikler barn seg.
er ikke mulig å leke uten å
Leken kjennetegnes ved at den er spontan, lystbetont og
lære.»
frivillig. Barndommens egenart skal utvikles i leken og barna
skal oppleve at leken i seg selv verdsettes. I leken utvikles
Kari Pape
språk og begreper. Den språklige kompetansen dannes i
kommunikasjon med andre. I rolleleken fremmes god språkutvikling.
Leken er en viktig sosial arena. Barna får venner, de samarbeider
og de lærer noen av ”livets spilleregler”. I rolleleken lærer barna sosiale koder, innlevelse og
hvordan man forholder seg til andre mennesker. De voksne hjelper barna med å fordype seg
i leken, være i ulike roller og videreutvikle den. Noen barn trenger ekstra støtte for å komme i
gang med lek. Andre vil trenge hjelp til å strukturere leken og til å holde konsentrasjonen
over tid. Barn skal ha tid og ro til å fordype seg i leken.
Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, både egenstyrt og planlagte
voksenstyrte aktiviteter. I våre barnehager legger vi vekt på at barna skal få brukt hele seg
og oppleve gleden ved mestring. Barn er forskjellige og lærer på ulike måter. Vi legger til
rette for allsidig læring hvor barna får bruke hele seg med kropp og sanseapparat.
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I Solkollen barnehage:
• lager vi gode lekesoner og tilrettelegger for god rollelek.
• hjelper voksne barna til å fordype seg og utvikle leken.
• er lekene tilrettelagt etter barnas alder.
• har vi en bevisst holdning til lek og språkutvikling.
• brukes lek til å fokusere på Rammeplanens syv fagområder.
• har vi smågrupper med fokus på lek og læring.
• tar vi utgangspunkt i barnas interesser i spontane og planlagte aktiviteter.
• har vi fokus på at barna lærer i samspill med hverandre.

1 og 2 åringen skal bli
møtt med trygghet og
omsorg. Gjentakelse,
rutiner og
språkstimulering i
hverdagen preger
arbeidet.

3 og 4 åringen
introduseres for rollelek.
Sosiale ferdigheter som
å hjelpe, dele og vente
på tur er sentralt.

Avdelingens fysiske
utforming og materiell
skal gi rom for motorisk
aktivitet og hvile.

Det arbeides med
selvstendighet og
språkstimuleringen
videreføres og utvikles.

5 åringene er trygge i
avdelingen og er
rollemodeller for de
yngre barna. Vi arbeider
med å skape kontakter
og venner til skolestart.
Læring og utvikling av
basiskompetanse som
forberedelse til
skolestart er sentralt.

Elementer i Solkollen hverdagen
Det er mange måter å organisere dagen på i en barnehage. Om vi er ute, inne eller på tur,
kan spille inn på hvordan dagen ser ut. Her følger et eksempel på hvordan en dag kan se ut
og hvordan tro og verdiformidlingen kan knyttes inn i ulike aktiviteter i løpet av dagen.
Måltid:
Måltidene i Solkollen skal være en felles arena med god stemning og nære samtaler. Her
tilegner barna seg gode spisevaner og holdninger. Nærværende voksne tar barnas initiativ
og engasjement på alvor, og støtter opp og viderefører samtalene. Når det er naturlig trekkes
månedens supertema inn i samtalen. Vi starter og avslutter hvert måltid med bordvers og
takkevers, som en god ramme rundt måltidet, og viderefører en lang tradisjon i Norge.
Lek:
I Solkollen verdsettes lekens egenverdi, og den danner fundamentet for trivsel, utvikling og
læring. Gjennom lek skapes gode relasjoner og vennskap utvikles. Voksne legger til rette for
god og utviklende lek, som tilpasses barnas interesser, alder og modning. Barnas
medvirkning tas på alvor og gjennomsyrer leken. Supertema kan også være utgangspunkt
for lek og materiell som er knyttet til månedens bibelhistorie er tilgjengelig.
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Utetid:
Den voksnes nærvær kan være avgjørende for om barna opplever utetiden som spennende,
variert og morsom. Vi vektlegger den voksnes ansvar for å delta aktivit i leken, sette barna i
gang, samt legge til rette slik at barna får utfordre seg til å våge nye ting. Den voksne skal
hjelpe til slik at barna finner venner og oppdager lekemulighetene. Uterommet gir rom for
utfoldelse, filosofering og undring over Guds natur og nærværende voksne setter fokus på
dette overfor barna.
Hvilestund:
Både barn og voksne trenger variasjon mellom aktivitet og hvile, og dette er noe vi ønsker å
være med å sikre i Solkollen. Rammeplanen understreker dette og vi har valgt å ivareta det
gjennom en daglig hvilestund i barnehagen. Hvilestund har en avslappende atmosfære med
rolig musikk, lydbok, høytlesning og stillhet. Det å ha litt ekstra tid til å stryke barna på ryggen
og å gi litt ekstra nærhet er verdifullt og viktig. Vi har sanger, eventyr, bibelfortellinger etc.
knyttet opp til tema, som brukes i hvilestund.

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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I Læringsverkstedet er lek grunnstammen i alle aktiviteter. De voksne må tilrettelegge for
både barnas frie lek og voksenstyrt lek og aktivitet. All læring i barnehagen skal ha en leken
tilnærming, og personalet skal stimulere til et allsidig og godt lekemiljø. De voksne i
barnehagen hjelper barna til å etablere nye vennerelasjoner og bevare et gryende eller
etablert vennskap. Leken skal ha en framtredende plass i barnehagen fordi den har en
særlig egenverdi og er en viktig del av barnekulturen. Et trygt og inkluderende miljø i
barnehagen er grunnleggende for at barn utfolder seg i lek.
Det er alltid de de voksne som har ansvaret for relasjonene i barnehagen. De er ansvarlige
for at alle barn opplever at de er viktige, at de blir sett og hørt og at de får være med i lek. De
voksne har et stort ansvar i barnehagens forebyggende arbeid mot mobbing. Det viktigste for
å forebygge og oppdage mobbing er å ha voksne som våger å se mobbingen som foregår.
I Solkollen barnehage:
• utvikler vi gode lekesoner som rommer variert lek og aktivitet for alle barn.
• bruker vi uteområdet til fysisk aktivitet og barna utfordres til bevegelse i variert
terreng.
• tilrettelegger de voksne for å etablere vennerelasjoner gjennom lek.
• legges det til rette for lek som bygger under vår kristne verdiformidling/tillegg til
formålet.

Kristen verdiformidling
Solkollen barnehage bygger sin verdiformidling på kristen tro og tradisjon. Verdiformidlingen
skjer i hverdagssituasjoner og i pedagogisk tilrettelagt aktiviteter. Kristen sang og musikk er
en del av hverdagen og vi synger bordvers når vi skal spise. Barnebibler og kristen litteratur
for barn er lett tilgjengelig i avdelingene. I løpet av året har vi fokus på ulike bibelfortellinger
og kombinerer dem med Hjerteprogrammet som er beskrevet nedenfor. Vi ønsker at de
kristne verdiene skal være synlig blant annet gjennom vår årsplan, månedsplaner, på vår
nettside, i foreldresamarbeidet og i møte med enkeltbarn.
Solkollen super er navnet på verdiformidlingsarbeidet i barnehagen.
I dette arbeidet inngår både bibelhistorier,
verdiformidling og Hjerteprogrammet. Barna blir
kjent med sentrale bibelfortellinger som knyttes
opp mot deres hverdag.
I Solkollen barnehage:
• er kristen verdiformidling en del av hverdagen i barnehagen.
• deltar vi på gudstjenester ved høytidene og bruker den lokale kirka.
• har vi julespill.
• har vi påskevandring i lokal kirke.
• synliggjør vi andre religioner som er representert i barnegruppa og markerer noen av
deres høytider og merkedager, dersom foresatte ønsker det.
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Eksempler på noen bibelfortellinger som brukes i barnehagen dette året:
Den gode gjeteren

Juleevangeliet

Den bortkomne sønnen

Hjerteprogrammet
Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for barnehagens arbeid
med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI. Hjerteprogrammet er selve
kjernen og hjertet i Læringsverkstedets pedagogiske arbeid, og er for oss formålsparagrafen
i praksis. Hjerteprogrammet er en viktig del av vårt arbeid med å sikre barns rett til
medvirkning i våre barnehager. Det er utviklet for å gi barna mest mulig av positive
opplevelser som de skal ha med seg resten av livet. Mye av grunnmuren for omsorg, empati,
forståelse og toleranse formes i barneårene. Vi har fokus på at hvert barn skal få høre og
oppleve at de er verdifulle hver eneste dag.
Hjerteprogrammet dekker rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt
elementer i rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn. Fagområdet Kropp, bevegelse,
mat og helse, samt alle verdiene i barnehagens formålsparagraf dekkes også i arbeidet med
Hjerteprogrammet.
Mål med Hjerteprogrammet i Solkollen:
Hvert enkelt barn opplever og erfarer at de er unike og
verdifulle, og at de har verdi i kraft av å være seg selv og
er skapt av Gud. Alle barn i gruppen bidrar på sin måte til
å skape barnegruppen og fellesskapet som de er en del
av i barnehagen.
Tema for Hjertesamlinger gjennom året har følgende fokusområder:

Fokus på JEG:
Jeg er meg, mine
følelser og mine
hjerteskatter er
temaer.
Vi snakker om vilje,
selvfølelse, evner og
egenverdi.

Fokus på DU:

Fokus på VI:

Hjerte for andre, en god
venn og samspill er
temaer.

Respekt, gøyale sprell
og hjerte for verden er
temaer.

Vi snakker om
vennskap, omsorg,
respekt og samarbeid.

Vi snakker om glede,
fellesskap, lek og
solidaritet.
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I Solkollen barnehage:
• er Hjerteprogrammet inspirasjon i det daglige verdiformidlingsarbeidet.
• har vi ukentlige hjertesamlinger.
• blir barna kjent med hverdagen til ”Mats og Mille”.
• sitter barna i ”rosestolen” og får gode ord fra barn og voksne i avdelingen.
• er Bibelfortellinger og kristen verdiformidling knyttet opp mot arbeidet i
Hjerteprogrammet.
• får barna egen mappe med bilder og tekster fra samlinger og aktiviteter som tilhører
Hjerteprogrammet.

Årets satsningsområde i Læringsverkstedet
Relasjonskompetanse – Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer,
utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker.
Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på
relasjonene og samhandling ansatte og barn mellom barn er særlig viktig for barns trygghet i
barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig
for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel,
utvikling, læring og evnen til å etablere relasjoner med andre. Relasjoner skapes gjennom
tillitt og trygghet.
I Solkollen barnehage:
• har de voksne ansvaret for å skape og bygge opp gode relasjoner.
• Skal personalet delta på kursrekke/kompetansehevingsprogrammet «Sårbare barn» om traumebasert omsorg og hvordan møte barn på sine følelser.
• Skal pedagoger få opplæring i «Kroppen er min» - et kommunikasjonsverktøy til bruk
sammen med barn om egne og andres grenser.
• Samarbeider vi med Kristiansand kommune om denne satsningen.

Nærværende voksne
Voksne i Læringsverkstedet Solkollen er gode
relasjonsmodeller som har stort fokus på at
hvert barn skal oppleve seg sett og hørt. De
skal merke at voksne er nærværende, har tid
for dem og skaper en trygg barnehagehverdag.
Omsorg skal prege alle hverdagssituasjoner,
og er en forutsetning for barnas trivsel, vekst
og utvikling. Å bli møtt av nærværende og
omsorgsfulle voksne danner grunnlag for at
gode relasjoner kan utvikles, både mellom barn
– barn, barn – voksen og mellom voksen –
voksen. Barn rustes for livet og opplever
livsmestring.
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Barnehagens satsingsområde 2018- 2019
Vårt satsningsområde har fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner.
Vårt mål er at barna skal oppleve variert lek, få vennskap og ha voksne som er gode
relasjonsmodeller i hverdagen.
Leken er grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene i barnehagen. Vi legger til
rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at
lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen. Leken har
en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell
kontekst, og barns relasjonskompetanse utvikles. Det vil være fokus på lekens betydning for
barns vennskap.
Det vil være fokus på å bruke leken til å forebygge mobbing, til inkludering og fellesskap. Lek
og vennskapsrelasjoner er viktig for barns trivsel og forebygger mobbing i barnehagen.
Vennskapsforhold kan være en beskyttende faktor i forhold til mobbing, og det er derfor viktig
å ha fokus på lek og vennerelasjoner. Satsningsområdet styrker Solkollens særpreg og
identitet.
I Solkollen barnehage:
• ønsker vi å lage gode lekesoner og lekemiljø for store og små.
• skal vi ha et stort fokus på rollelek, inne og ute.
• skal vi støtte barna til å komme inn i lek.
• har vi ansatte som kurses og får opplæring i relasjonskompetanse og lekens
betydning.

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 §1
og §3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1. Alle barn skal kunne få
erfaring og innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barns synspunkter skal tillegges vekt i
samsvar med deres alder og modenhet.
I Solkollen barnehage:
• opplever barna en trygg og fleksibel hverdag som er tilpasset deres behov.
• tar vi barnas innspill på alvor.
• medvirker barna i blant annet lek.
• er det god tid til lek der barna er aktive deltakere.
• hjelper barna til med daglige gjøremål og oppgaver.
• legger vi til rette for at store og små kan hjelpe hverandre.
• har vi voksne som lytter, er aktive og viser begeistring for barna.
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Inkludering, likestilling og likeverd
Barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med rom for det enkelte barn. Videre skal
barnehagen bidra til at barna får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Barna
skal ha like muligheter til å bli sett og hørt. Alle oppmuntres til deltakelse i ulike aktiviteter
gjennom lek og gruppetid. Felles opplevelser styrker samholdet i barnegruppa og gir gode
relasjoner og vennskap. Barna utfordres til å ta selvstendige valg med tilpasset støtte fra
voksne.
Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold.
”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker
barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet» (Lund
2015).
Mobbing blant små barn forebygges ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte barns
trygghet, trivsel og samspill i barnegruppa.
I Solkollen barnehage:
• er barna inndelt i små grupper for å se den enkelte og gi den støtten barnet trenger.
• legger vi til rette for utfordrende aktiviteter for den enkelte.
• skal barna oppleve at de har venner på tvers av alder og kjønn.
• brukes lekesoner aktivt til å forebygge mobbing og fremme inkludering, likestilling og
likeverd.
• arbeider vi med Hjerteprogrammet som et verktøy for inkludering, likestilling og
likeverd.

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.
For at barna skal bli mer selvstendige, forventer barnehagen at foreldre/foresatte arbeider
med utvikling av språk, grensesetting og selvstendighet. Barnehagen skal være et
supplement til hjemmet.
Solkollen barnehage vil fremstå som en ressurs for hele familien. Samarbeid fremmer
trygghet og sammenheng i barnas liv. Barnehagen forholder seg til foreldre/ foresatte
enkeltvis, og samtidig hele gruppa. Foreldre/ foresatte skal være trygge på at barna deres får
omsorg, blir sett og respektert.
Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Vi
har fokus på den daglige kontakten i møte med foreldrene der vi utveksler informasjon som
er til nytte for begge parter.
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I Solkollen barnehage:
• samtaler vi med alle nye familier ved oppstart.
• er det tilbud om foreldresamtaler en gang pr år og ellers ved behov.
• har vi sommerfest for barn og familier.
• frokostsamlinger ved jul og påske.
• har vi to foreldremøter i året.
• får alle foresatte invitasjon til Solkollen Familieskole.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Foreldrerådet består av foresatte til alle barn og skal fremme fellesinteresser og bidra til at
samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende
organ. Samarbeidsutvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver
gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med
flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at
saker av viktighet forelegges foreldrerådet og barnehagens samarbeidsutvalg.

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. Vanlig praksis er at barnet har med seg
mor og/eller far de første dagene. Vi legger til rette for tidlig tilvenning med flere treffpunkter
før oppstart.
I Solkollen barnehage:
• inviteres nye barn og foreldre til flere besøksdager før oppstart.
• har vi foreldremøter for nye foresatte i juni.
• får alle nye tildelt hefte ”Praktisk informasjon ved oppstart” noen måneder før barnet
skal begynne i barnehagen.

Fra småbarn- til storbarnsavdeling
I Læringsverkstedet Solkollen vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli
kjent med barn, og personalet når barnet bytter barnegruppe. Vi legger til rette for en god
overgang til ny avdeling for barna. Personalet har et ansvar for å skape trygghet og gode
overganger for barnet. Vi ønsker at barna kan komme tilbake etter sommeren og glede seg
til et nytt barnehageår.
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I Solkollen barnehage:
• legger vi til rette for lek i ny avdelingen (mai og juni) sammen med nye barn og
voksne.
• får foresatte tilbud om overgangssamtale med en voksen i den nye avdelingen.

Fra barnehage til skole
Barnehagen legger til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og
ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.
Barnehagen skal bidra til at barna skal avslutte barnehagetiden på en god måte og møte
skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. (Rammeplanen 2017. s 33, 34).
I Kristiansand kommune er det lagt opp til rutiner for overgangen mellom barnehage og
skole. I foreldresamtale før skolestart samtaler vi om følgende punkter: Barnets sterke sider/
interesser, barnets sosiale kompetanse, barnets språklige ferdigheter, barnets motoriske
ferdigheter, annen viktig informasjon eks. konsentrasjon.
Solkollens skoleklubbarbeid (Solklubben) har 4 fokusområder:
1. Sosial kompetanse - å være venner, få venner, dele, oppførsel, hilse, være en del av en
gruppe, Hjerteprogrammet.
2. Antall, rom og form - grunnleggende matematikk-lek rettet mot forberedelse til 1.
klasse, spill, tall og telling, former, målinger, symmetri, parkobling.
3. Kommunikasjon, språk og tekst - gjenkjenne bokstaver, små ord, eventyr, fra bilde til
tekst, lyder, språket i leken.
4. «Kroppen er min» - et samtale og kommunikasjonsverktøy med fokus på fysiske og
psykiske grenser for egen og andres kropp. (Se utdypende info nedenfor.)
I Solkollen barnehage:
• har vi skoleforberedende aktiviteter i egne 5 års grupper (Solklubben).
• har vi fokus på egne og andres grenser, hva er lov ikke lov, fysiske og psykiske
grenser.
• inviteres 5 åringene i nærmiljøet til kor hver måned.
• legges det til rette for skolebesøk på våren/før sommerferien
• inviteres førskolebarn og deres foresatte til en avslutning på våren.
• får vi besøk fra 4. klassinger på våren som leser for førskolebarn.
• samarbeider vi med skoler og barnehager om foreldremøte før skolestart

Kroppen er min – et
samtaleverktøy
Gjennom den daglige og nære kontakten med barna
er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne
observere og motta informasjon om barnas omsorgsog livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst forhold
til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og
seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan
forebygges og oppdages.
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”Kroppen er min” er et kommunikasjonsverktøy der barna (5 åringene) blir invitert til å
komme med egne erfaringer, forståelser og fortellinger om de tema som verktøyet omfatter.
Barna er selvstendige individer med evne til å ordsette sine liv og erfaringer når de blir gitt
mulighet og trygge rammer.
”Kroppen er min” kommer alle barn til gode på flere måter. Temaene som tas opp inkluderer
også andre typer situasjoner der barn blir redde, for eksempel mobbing, foreldre som
krangler, vold mot voksne, foreldre med rusmisbruk og/eller psykiske problemer. Dette kan
virke forebyggende på alt fra mobbing til skadelig seksuell atferd.

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.
I Solkollen barnehage:
• har vi 5 planleggingsdager årlig.
• har avdelingene ukentlige planleggingsmøter.
• arbeider vi med årsplan, månedsplan og ukeplan i planleggingsarbeidet.

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 Solkollen barnehage:
• skriver vi referat fra dagen på tavle i garderoben.
• gir vi muntlige tilbakemeldinger på dagens hendelser.
• får foreldre/foresatte informasjon om pedagogisk og praktisk innhold i månedsplanen
fra avdelingene.
• tar vi bilder fra hverdagssituasjoner og ulike aktiviteter.
• får bursdagsbarna bilder fra sin egen bursdagsfeiring med hjem.
• bruker vi Facebook og hjemmeside for å dokumentere hverdagshendelser.

Vurdering
Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer,
barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). Pedagogiske
evalueringer som vurdering. Systematisk vurdering legger grunnlaget for utvikling av
barnehagen som en lærende organisasjon.
I Solkollen barnehage:
• vurderes arrangementer og aktiviteter etter hvert som de gjennomføres.
• gjennomfører vi vurderinger av det pedagogiske arbeidet hvert kvartal.
• har vi barnesamtaler med barn i stor avdeling før foreldresamtaler.
• gjennomfører vi brukerundersøkelser og vurdering fra disse som grunnlag for det
pedagogiske arbeidet og foreldresamarbeidet.
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Barnehagens arbeidsmåter
Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi
barn mulighet for medvirkning. De skal også gi mulighet til å tilføre nye erfaringer og
opplevelser i barnehagen.
I Solkollen barnehage har vi ulike arbeidsmåter gjennom året:
• Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, deres undring leder
utvikling av innhold og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns medvirkning
kan ses som praksis i barnehagen.
• Temaarbeid - styrer og pedagoger utarbeider innhold og prosess i samarbeid med
barnehagens øvrige medarbeidere.
• Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema.
• Spiralprinsippet – sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns
ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. Sikrer på den måte
progresjon.
• Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft
og legge til rette for barnas utforskning.

Tema og prosjektarbeid i
samhandling. Her har 5 åringene
modellert seg selv høsten 2017 da
avdelingen arbeidet med tema «Meg
selv» fra Hjerteprogrammet. «_Jeg er
verdifull» sa en av gutta da han kikket
på alle de fine selvportrettfigurdene.

Hva skjer når vi fryser ned lekene
våre?
Spennende å åpne frysen dagen derpå
og se resultatet – prosjekt på
småbarnsavdeling vinteren 2018.
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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

Hjerte

Språk

Matte

Kreativitet

Natur

Lek og
bevegelse

1-2 år

3-4 år

Skolestarterne

Holde hender
Synge hjertesangen
Sosiale øvelser
Familien min
Bibelfortelling

Lage selvportrett
Fotocollage om følelser
Lage bilder av familien
Bibelfortelling

Rollespill
Tegne hva du vil bli
Se på likheter og
ulikheter mellom barna
Sette grenser i fht. egen
kropp
Bibelfortelling
Skrive/forme navnet sitt
med ulike materialer
Øve på blyantgrep
Høytlesing
Tekstskaping, kjenne
ulike bokstaver
Klippe og lime
Mer avanserte puslespill
Bruke kroppen som
måleinstrument
Telle 1-10 og 10-1
Spill og lek med terning

Bruke sangkort
Formidle bildebøker
Dramatisering
Navnsanger
Rim og regler

Klappe stavelser i navn
Høytlesing
Dramatisering
Bruke konkreter

Synge sanger med tall
Gjenkjenne
dagsrytmen
Tegne, male og
modellere

Puslespill, perlebrett,
konstruksjonslek
Butikklek
Hoppe og lande på ulike
måter

Tegne og fargelegge
med fettstift, kritt og
tusj
Bruke
rytmeinstrumenter
Oppleve dramatisering
av eventyr og
fortellinger
Lære navnet på ulike
fugler
Bli kjent med fargene i
naturen
Ikke kaste søppel i
naturen
Erfare ulike vær
Bevegelsesleker,
sanger og rim/regler
Benevne kroppsdeler
Utelek i ulendt terreng
Erfare lek i gymsal

Være med å dramatisere
eventyr og fortellinger
Forskjellige materialer til å
male med og på
Få kjennskap til
forskjellige typer dans

Bruke instrumenter
Lage variasjoner av
eventyr
Lage ting av pinner og
kongler
Lage film med digitalt
utstyr

Bli kjent med de vanligste
fugleartene i Norge
Søppelplukking og
kildesortering
Få kjennskap til dyr,
insekter og småkryp
Leke ute i all slags vær
Hilderløype ute og inne
Begynnende regelleker
Turer i nærmiljøet
Lek og bevegelse i
gymsal

Bålvett, tenne bål.
Lage mat ute i naturen
Søppelplukking og
kildesortering
Turopplevelser
Ute og turopplevelser i all
slags vær
Regelleker
Gå turer i nærmiljøet
Lek og pedagogisk
tilrettelagte aktiviteter i
gymsal
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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.
Måltid 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 måltidene tilegner
barna seg gode spisevaner og holdninger. Det serveres mest brødmåltider i barnehagen
med variert utvalg av pålegg. En gang i uken lager vi varmmat.
Vi starter og avslutter hvert måltid med bordvers og takkevers, som en god ramme rundt
måltidet, og viderefører en lang kristen tradisjon i Norge.
I Solkollen barnehage:
• blir barna tilbudt et variert og sunt kosthold.
• tar barna del i matlagingen og oppfordres til å smake på ny mat.
• øver barna på selvstendighetsferdigheter knyttet til måltidet.
• øver barna på å dekke på og hjelper med å rydde etter måltidet
• sitter vi i små grupper når vi spiser.
Eksempel på menyutvalg høsten 2018:
Brødmat med variert pålegg, grønnsaker og frukt
Kyllingfillè, ris, grønnsaker og saus
Tomatsuppe med makaroni og egg
Fiskekaker med poteter, gulrøtter og smeltet smør
Hjemmelaget lasagne med grønnsaker
Wok med kylling, ris og grønnsaker
Grove horn med ost og skinke
Taco
Fiskeboller i hvit saus med poteter og grønnsaker
Laks med fullkornsmakaroni, spinat og grønnsaker
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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.
Solkollens konseptperm
Veilederen «Vår pedagogikk»
Læringsverkstedets progresjonsplan
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
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Kontaktinformasjon Solkollen barnehage Søm
Solkollen Søm
Bamse Brakarsvei 1
4638 Kr. Sand

Styrer:
Maria Strømme Korsvik

tlf. 9346 8005

post.som@solkollen.no

Felles telefonnummer

tlf. 3707 1655

Avdeling Armkroken

tlf. 9284 2544

Avdeling Hjerterommet

tlf. 9284 0711

Avdeling Smilehullet

tlf. 9284 2499

Avdeling Skattkammeret

tlf. 9284 2588

Hjemmeside:
www.laringsverkstedet.no/barnehage/som

Facebook:

Solkollen barnehage Søm
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