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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 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 
SØNDAGSBAKKEN 

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 
Læringsverkstedet Søndagsbakken startet opp som en kortidsbarnehage i sin tid, og hadde 

deretter flere år med Normisjon som eiere og drivere. I 2013 ble vi en del av 

Læringsverkstedets barnehager, som er en av Norges største barnehageorganisasjoner. Vi 

opplevde denne overgangen som svært positiv, og mener vi i dag har et spesielt godt 

pedagogisk konsept som ivaretar fagområder, vår nye Rammeplan og lovverk, samtidig som 

vi har et godt tilbud til både barna og foreldre. Vi har spesielt høy score på omsorg og 

trygghet på foreldreundersøkelser over flere år, noe vi er stolte av! 

I 2017 ble Søndagsbakken del av Læringsverkstedet Solkollen, som er en nasjonal satsing 

på barnehager med utvidet, kristen formålsparagraf. Vi formidler innhold og verdier forankret 

i kristen tro og tradisjon. Hos oss kommer dette til uttrykk ved at vi synger for maten ved 

måltidene, vi har fast sang og barnebønn i samlinger, samt har utvidet fokus på høytider som 

jul, påske, Kristi himmelfartsdag og pinse. Hos oss er alle familier velkommen, uavhengig 

religionstilhørighet og familiesammensetting.  

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 personal 

og i samarbeid med hjemmet, skaper vi en trygg barnehage 

I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap, vennskap, 

trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, samspill 

og mestring. For mer informasjon om Læringsverkstedet Solkollen og våre barnehager, se 

vår hjemmeside: https://laringsverkstedet.no  

https://laringsverkstedet.no/
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Barnehagens samfunnsmandat 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

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

§ 1 Formål). 

 

Visjon 
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» 

 

 

 

 

 
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 
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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 
 
Hos oss har fokuset over flere år vært den autoritative voksne, som er varm, raus og tydelig i 
møte med barna. Vi streber hver dag etter å møte barnas behov for fysisk og emosjonell 
omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Vi mener at det er vi voksne som er sammen 
med barna, som er ansvarlige for at barna har en opplevelse av at det har vært en god dag.  
 
Barna skal få oppleve å være del av et inkluderende fellesskap, hvor de har anledning til å 
ytre seg, bli hørt og delta i det som skjer. Barna skal få følge sine interesser, uavhengig egne 
kommunikasjonsevner, samt språklige, sosiale og motoriske ferdigheter. De skal også få 
erfare at det finnes mange ulike måter å tenke, handle og leve på, og vi vektlegger verdien 
av ulikhet samtidig som fellesskap er viktig. Det er viktig for oss at hvert enkelt barn opplever 
seg sett, likt og anerkjent for den det er, uavhengig kjønn, funksjonsevne, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 
livssyn.  Vårt hovedredskap i dette arbeidet er Hjerteprogrammet, som gjennom hvert år i 
barnehagen fokuserer på sosial kompetanse, nære relasjoner, aksept og tilhørighet.  
 
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, og barnehagen skal bidra til at 
barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. Vi ønsker å ha fokus 
på søppel og forurensing i løpet av året, og ser samtidig at vi med fordel kan fordype oss 
enda mer med tanke på bærekraftig utvikling.  
 
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, samt 
forebygge krenkelser og mobbing. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser og følelsesuttrykk. Vi er bevisst 
betydningen av fysisk aktivitet, bevegelsesglede og motorisk utvikling, sammen med 
matglede og sunne helsevaner.  
 

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. 
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Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 

selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 

skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 

alle former for diskriminering». 

 

Tillegg §1 a:  
Læringsverkstedet Solkollen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon. Dette 
verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen 
høytidsmarkering.  
 
«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehages pedagogiske arbeid. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og 

forståelse med hjemmet, å ivareta barns behov for omsorg, lek og fremme læring og danning 

som grunnlag for allsidig utvikling.» Rammeplan for barnehagen a 1.8.17 

 

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

• Omsorg og lek, læring og danning 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 
 

Omsorg og lek, læring og danning 

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 
nestekjærlighet. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, respektert og få den hjelp og 
støtte de har behov for. I vår barnehage skal barn oppleve at de blir ivaretatt på en 
omsorgsfull og varm måte. Barna skal møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser 
nærhet og innlevelse. Omsorg har en egen verdi og er nært knyttet til trygghet, dannelse og 
helse, og preger hele barnehagedagen hos oss. 

Barn leker for lekens egen del. Leken skal være den dominerende pedagogiske aktiviteten i 
barnehagen, og er også vårt hovedsatsingsområde for barnehageåret. Leken skal være en 
arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Alle barna skal 
erfare at lek og læring er morsomt. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, 
humor, spenning og engasjement gjennom lek- alene eller sammen med andre. Barnehagen 
skal bidra til at alle barna daglig skal oppleve at de har en venn. 

Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, både egen initiert og planlagte 
voksenstyrte aktiviteter. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, 
stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. I vår barnehage skal vi legge til 
rette for allsidig læring gjennom lek, der barna får oppleve mestring ved bruk av hele seg 
med kropp og sanseapparat. 

Danning er for hvert menneske en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å 
reflektere over egne handlinger og væremåter. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå 
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felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barna skal erfare at de er en del av 
fellesskapet, og å oppleve at egne og andres bidrag til fellesskapet oppleves som noe 
positivt. Vi i barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og 
kultur. Vi ønsker at alle barna skal føle seg inkludert i fellesskapet, samt at det skal være 
verdifullt. Vi bruker hjerteprogrammet daglig, gjennom lek og voksenstyrte aktiviteter. 

Vennskap og fellesskap 

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Barnehagen 
skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnehagen skal 
støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap 
og lære å beholde venner. Gjennom hjerteprogrammet øver vi på å ta andres perspektiv, se 
en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og 
meninger. Vi i barnehagen skal støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres 
grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner. Vi skal lære barna å behandle hverandre med 
respekt, tross for ulikheter og uenigheter. 

Kommunikasjon og språk 

Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og 
skape meninger. Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og 
påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom 
barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og 
en helhetlig språkutvikling. Barnehagen skal sørge for at alle barna får varierte og positive 
erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og 
som uttrykk for egne tanker og følelser 

Barnehagen skal stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for 
at alle barn involveres i samspill og i samtaler. Barnehagen skal ha et bevisst forhold til 
hvordan vi kommuniserer med hverandre og barna. Vi er bevisste på at vi er et forbilde for 
barna. 

Vi ser at alle disse temaene er gjentagende gjennom hele barnehagedagen, gjennom lek og 
samspill, og interaksjon mellom barn-barn, og barn-voksne. Til syvende og sist handler 
denne helheten om hvordan vi voksne rundt barna, evner å møte dem, støtte og veilede dem 
videre i de ulike situasjonene de møter hver dag. 

Vi jobber etter to prinsipp i alt vårt arbeid – repetisjonsprinsippet og spiralprinsippet. 

Repetisjonsprinsippet handler om at vi gjentar det vi fokuserer på, i aktiviteter, 

samlingsstund, leketema, sanger og andre input. Dette er viktig for å skape gjenkjennelse, 

som igjen gir opplevelse av mestring. Barna elsker repetisjon og viser begeistring og glede 

når de kan det som skjer! Spiralprinsippet handler om å øke kunnskap og ferdigheter i takt 

med alderen, og vi legger til nye momenter av lek og læring. Eksempel: På turdagen vil de 

yngste barna lære forskjell på utseende til skjære og måke, mens de eldste også vil lære 

hvilken lyd de har, om de spiser ulikt og lever på ulike vis.  

 

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 
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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.  

 

Hos oss står leken sentralt i det daglige arbeidet. Vi kombinerer barnas egne leke ønsker og 

initiativ, med personalets styrte leke oppgaver og aktiviteter. Ved å ha ulike fagdager, vil 

også leketemaer variere, samt fagområdene ivaretas. Hvordan dette gjennomføres, påvirkes 

også av alder og interesser. Barna bruker hele barnehagen, både ute og inne. 

 

Som ledd i forebyggende arbeid mot mobbing, vet vi også at gode lekerelasjoner er 

avgjørende for at barna skal oppleve seg inkludert og en betydningsfull del av fellesskapet. 

Barnehagen skal være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Leken og 

uhøytideligheten kombinert med nære relasjoner, er redskap i dette arbeidet. 
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I Solkollen barnehage: 

• Er kristen verdiformidling en del av hverdagen i barnehagen og inkluderes i de ulike 

fagområdene fra Rammeplanen.  

• Har vi stort fokus på Kristne høytider som jul, påske, Kristi himmelfart og pinse.  

• Synliggjør vi andre religioner som er representert i barnegruppa og markerer noen av 

deres høytider og merkedager, dersom de foresatte ønsker det.  

 

 

 

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.  

I dette arbeidet inngår både bibelhistorier, verdiformidling og Hjerteprogrammet. Barna blir 

kjent med sentrale bibelfortellinger som knyttes opp mot deres hverdag. Vi legger opp til 2 

samlinger per måned med bibelhistorier, en samling i aldersinndelte grupper og en 

fellessamling. Det vil også deles ut «Hjerteprogram på hjemmebane» - små kort med input 

og oppgaver som dere kan gjøre sammen som familie.  

 

Læringsverkstedets 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 
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er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, 

utvikling og læring. 

Barnehagens satsingsområde 2019–2020 
 

Glede andre og barns samspill 

Bærebjelken i vårt arbeid er Hjerteprogrammet. Dette er 

Læringsverkstedet sin pedagogikk for å fremme 

vennskap, raushet og sosial kompetanse. Vi ønsker at 

barna skal lære å behandle hverandre med respekt, 

uavhengig hvor nær vennskapsrelasjonen oppleves. Alle 

barn skal oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet, 

og være i positive samspill med barn og voksne.  

Glede andre er en forlengelse av arbeidet mot mobbing i 

barnehagen. Vi vet at mobbing forekommer også i 

barnehagen som arena, og vi skal være en viktig 

bidragsyter til at ingen barn i vår barnehage opplever 

ekskludering og mobbing. Vi vrir litt rundt på fokuset, 

samtidig som målet er det samme. Vi sier ja til respekt for hverandre, ja til verdighet, ja til at 

alle skal få være seg selv og bety noe for menneskene rundt seg. 

Glede andre går som hånd i hanske sammen med Hjerteprogrammet, og vi har fokus på 

viktigheten av sosial og emosjonell kompetanse. Vi blir kjent med følelsene våre, og hvorfor 

vi reagerer som vi gjør. Vi ønsker også å se på hvordan vi kan gjøre hverandre gode, og 

hvordan vi kan bety en forskjell, i familien, i barnehagen og i lokalsamfunnet.  

Vi vet at sosial kompetanse er en av de aller viktigste ferdighetene et barn kan lære seg. 

Hele livet byr på sosiale samspill, hvor man må mestre å omgås andre mennesker på 

adekvate måter, det er sosiale spilleregler som må forstås, og midt i dette, skal man også 

lære seg å ivareta seg selv, ha gode grenser for seg selv og utøve sunn selvhevdelse som 

gagner både seg selv og andre. Vi tror ved å være nære, varme og tydelige voksne, som 

veileder barna på gode måter, samt har fokus på at det er en verden utenfor meg selv, vil 

være med på å fremme sosial forståelse og ferdigheter hos barna. 

HVORDAN: Livsglede for eldre, hjertesamling hver uke, positive overraskelser ut mot 

nabolaget, Gleding-festival, dagens hjelper. 

 

 

Kommunens satsingsområde  

Inkluderende Læringsmiljø: Vi er med i Vennesla kommune sin satsing på et inkluderende 

Læringsmiljø.  Målet med denne satsingen er at alle barn skal oppleve et godt og 

inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. 
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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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Sårbare barn og traumebevisst omsorg 

Vi har de siste årene deltatt i en felles kompetanseheving, der tema har vært «Sårbare barn i 

fokus». Målet med prosjektet har vært å øke bevisstheten i forhold til enkeltbarn som strever, 

opplever vold og traumer, og deres utfordringer. Økt kunnskap kan bidra til raskere 

avdekking og tiltak som kan hjelpe barna. Selv om målet med dette er å øke vår kompetanse 

med tanke på hvordan møte barn som strever på en god måte, er det svært viktig å vite at 

dette er en metode, framgangsmåte og holdning som alle barn trenger å bli møtt med. 

Fokuset er å møte alle følelser, uavhengig følelsesuttrykk, slik at barna opplever seg sett og 

forstått. Dette er av stor betydning for utvikling av sunn selvfølelse hos barna.  

Denne holdningen favner nær omsorg, respekt og integritet i møte med det enkelte barn, og 

barna som gruppa. Vi ønsker å jobbe videre med dette, for å internalisere tanker, holdninger 

og ferdigheter i alle ledd i barnehagen, slik at vi kan være vårt beste i møte med barna. 

Barna lærer å formidle seg, lytte til andre, respektere egne og andres grenser, og utvider 

tålegrensen i sitt eget toleransevindu, som er avgjørende for konstruktiv følelsesregulering.  

HVORDAN: autoritative voksne, som er nære, varme og tydelige. Alle følelser er lov og tåles 

av oss voksne. Konflikthåndtering etter ICPS-modellen. 

 

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.  

Læringsverkstedets satsningsområde «Kroppen min» sammenfaller med kommunens «Si 

det!». Fra høsten 2018 ble denne satsningen en del av årshjulet i barnehagen, hvor det skal 

være månedlige samtalesamlinger med de eldste barna. Forskning viser at man ved å ha 

samtaler med barn og unge på denne måten, er det også større sjanse for å forhindre 

gjentagende overgrep. Vi vet at 1 av 10 barn opplever ulik form for omsorgssvikt. Det er en 
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av de viktigste oppgavene vi har vi som møter barn hver dag, å gi dem verktøy og trygghet 

slik at de kan fortelle om det som ikke er godt.  

                       

Barns medvirkning 
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og oppmuntre til 

at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jmf. Barnehageloven §3 

og §3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1  

Alle barn skal kunne få erfaring og innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnas 

synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. 

Vi skiller mellom medbestemmelse og medvirkning hos oss. Etter å ha diskutert uttrykkene i 

personalgruppa en stund, forstår vi medbestemmelse som valg som barna tar stilling til, som 

klesvalg, leke valg, melk eller vann til maten, og slike dagligdagse «småvalg». Hver dag 

møter vi slike typer valg, og disse valgene er en del av barns selvstendighetsutvikling, og 

nødvendig for å øve opp refleksjon og vurderingsevne.  

Barns medvirkning kan ved første øyekast se ganske likt ut som medbestemmelse, men slik 

vi forstå medvirkning, er dette prosesser, valg og ideer som møtes og bekreftes, som gir 

barna mer rom til å påvirke sin egen hverdag, gjennom prosesser som gir rom for dannelse 

og utvikling av god selvfølelse.  

Barnehagen jobber på følgende måter med å få dette til: 

• Bursdagsfeiringer 

• Prosjekter 

• Matlaging  

• Stiller åpne spørsmål 

• Tar barnas innspill på alvor  

• Legger til rette for at store og små kan hjelpe hverandre 

• Vi har voksne som lytter, er nærværende og viser begeistring for barna 

• Lekestasjoner 

• Systemer 

• Selvstendighetstrening  

 

Grenser
Hvem 

bestemmer

Hemmeligheter Si det til noen

Kroppen er min!
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Hos oss er alle barn likeverdige, de har samme verdi, og skal ha like muligheter lagt til rette 

på deres utviklingsnivå. Barn er ulike, og de har ulike behov for omsorg, nærhet og 

utfordringer. Derfor vil det også være nødvendig å møte barna ulikt for at hver av dem skal 

ha opplevelse av å bli sett, hørt og være en betydningsfull del av fellesskapet. 

 

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 ønsker et nært samarbeid med foreldre for å ivareta barnas behov for omsorg og lek, samt 

barnas læring og danningsprosesser. Barnehagens personal og foreldrene har felles ansvar 

for barnets trivsel og utvikling, og det er derfor nødvendig å ha daglig møtepunkter og dialog. 

Vi skal begrunne våre vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes 

synspunkter. Foreldre skal ha mulighet til å ha innflytelse på barnehagedagen gjennom å ha 

dialog med personalet, ved å engasjere seg i Foreldreråd og Samarbeidsutvalg, samt delta 

på arrangementer i regi av barnehagen. Ved å være aktive på disse arenaene, vil foreldrene 

ha muligheter til å se hva som skjer i barnehagen, og dermed komme med ønsker, forslag og 

behov. 

 

Vi skal: 

- Fremme godt samarbeid og godt klima mellom foreldre og barnehagens personal ved 

å være lyttende, positive og imøtekommende. 

- Ha en samtale med alle nye familier ved oppstart. 

- Ta imot deres ønsker og behov. Ha gode diskusjoner og faglig begrunnelse for 

valgene vi tar.  

- Invitere dere til foreldresamtaler, foreldremøter, og ulike begivenheter gjennom året. 

- Ha jevnlige møter i SU (minst to ganger per barnehageår). 

 

DATOER Å HUSKE PÅ: 

Dato Hva  

Fredag 18.oktober 

Torsdag 2.januar 

Tirsdag 14.april 

Fredag 22.mai 

Fredag 14.august 

Planleggingsdager – barnehagen er stengt 

September 

Mars 

Foreldremøter – dato publiseres senere 
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Overganger  
Det å begynne i barnehagen skal oppleves som en god start, både i forhold 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 

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. 

Vi arbeider etter momenter fra Jåttå-modellen, som skal gi barna en sikker havn for nære og 

trygge relasjoner. I god tid innen sommerferien før oppstart, får barnet tilbud om å komme på 

besøk i barnehagen sammen med foreldre. Vi bruker god tid på oppstart, og er tydelige på at 

barna også har behov for foreldrenes tilstedeværelse. Det vil ofte kunne være utfordrende å 

kombinere tilvenningsperioden som ny i barnehagelivet med forventninger og krav fra 

arbeidsgiver, men det er viktig for oss at barnets behov kommer først. Dette viser seg å være 

gunstig for videre trygghet hos barnet. Vi har oppstart i mindre grupper med fast personal, 

slik at barna opplever forutsigbarhet og trygghet. Vi har god struktur og organisering, samt er 

gode på gode overganger og avslutninger. 

Vi skal: 

- Være faste voksne med de yngste barna.. 

- Være sammen med barna i mindre grupper, for å skape ro, nærhet og trygghet for 

barna. 

- Være fysisk og emosjonelt nærværende, være rause med gode klemmer, fang og 

varme blikk. 

 

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. 

For å gi barna det de trenger ut ifra deres aldersmessige behov, deler vi barna inn i mindre 

grupper. Siden barnehagen kun har en avdeling, og derfor er oversiktlig, viser det seg at 

barna kjenner til og er trygge når de beveger seg fra en aldersgruppe til en annen. Vi er 

sammen på tvers av aldersgruppene fram til ca klokka 09, før vi er sammen i aldersinndelte 

grupper store deler av dagen. I deler av utetiden er vi også sammen på tvers av 

aldersgruppene. Overgangen fra småbarnsgruppe til storbarnsgruppe viser seg å oppleves 

som lite merkbar, da barna kjenner både voksne og barn i barnehagen godt. Utfra 

aldersfordelingen av barnegruppa, deler vi oftest inn i 3 grupper – de yngste barna, 

mellomgruppe og de eldste barna. Når nye barn fra 3-5 år er nye i barnehagen, legger vi til 

rette for mindre grupper og faste voksne. 

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. 
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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). 

For våre «skolestartere» har vi en intensjon om å tilføre egne aktiviteter og hendelser som 

kun er tiltenkt denne gruppen. De skal oppleve den avsluttende tiden i barnehagen som 

spennende, utfordrende og en tid hvor iveren etter å erobre nye kunnskaper skyter fart 

(Veilederen fra eldst til yngst, 2009).  

Når barna er på vei til å avslutte sin hverdag i barnehagen hos oss, er det viktig for oss at 

barna opplever positiv egenverdi, har sunn selvfølelse og gode sosiale ferdigheter. Vi ser at 

det siste året i barnehagen med stolthet viser «jeg er i førskolen!», og det er mye iver og 

begeistring med å være eldst og på vei inn til det nye som venter. Vi bruker Trampoline-boka 

som verktøy for førskolesamlingene, hvor barna får erfaring med å øve på skoleferdigheter 

som for eksempel å rekke opp hånda, holde blyanten riktig, følge et system i boka og vente 

på tur. Vårt hovedfokus er likevel barnets sosiale kompetanse, og at barna mestrer å omgås 

andre på en adekvat måte, med raushet, omsorg og empati for både barna og voksne de 

skal forholde seg til. 

Vi skal: 

- Ha jevnlige treffpunkt for skolestarterne gjennom deres siste år i barnehagen. 

- Informere foreldre om førskoledagene som skolen inviterer til. 

- Snakke positivt om skolen og hva barna møter der. 

- Videreformidle eventuell nødvendig informasjon om barnet til skolen, slik at barnet blir 

tatt best mulig vare på når det starter på skolen. Dette gjøres alltid i samarbeid med 

foreldre.  

- Sende «Informasjon om skolestarteren i Vennesla kommune» til barnets skole innen 

1.april. 
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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. 

Vi er gode på planlegging av barnehagens innhold, og legger til rette for at barna får ulike 

erfaringer og opplevelser gjennom sin barnehagehverdag. Vi har fagdagene våre, som 

består av Hjerteprogrammet, språk, kreativitet, matematikk og natur. Ved å følge denne 

inndelingen, sikrer vi at vi favner alle fagområdene. 

Vi skal: 

- Planlegge fagdagene hver måned, og publisere månedsplan til foreldre på intranett. 

- Utarbeide dagsplaner for de ulike fagdagene, slik at vi sikrer gjennomføring dersom 

noen i personalgruppa er borte.  

- Være lydhøre overfor barnas interesser, ønsker og initiativ. 

- Utarbeide 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. 

Gjennom arbeidet vårt med fagdagene som tydeliggjøres gjennom dagsplaner og 

månedsplaner, har vi også god dokumentasjon på det pedagogiske innholdet i barnehagen 

til enhver tid. Vi skal også skrive «dagen i dag» på MyKid, og oppsummere måneden som 

har gått, i månedsbrev som publiseres på MyKid. 

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). Både gjennom daglig 

dialog i personalgruppa og fastsatte møtetidspunkt gjennom året, vurderes arbeidet vårt 

kontinuerlig. Personalgruppa har høy kompetanse på omsorg, barnas trivsel og allsidige 

utvikling, og vil derfor både vurdere og eventuelt justere mål, tiltak og gjennomføring 

underveis utfra hva som er til barnas beste.  

Vi skal: 

- Jevnlig vurdere innhold og metodikk i våre fagdager, for å kvalitetssikre at vi utfører 

arbeidet i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

- Samarbeide minst en gang i året sammen med kollegaer fra annen avdeling som har 

samme fagdag som oss, for å utveksle erfaringer og få gode råd av hverandre. 

- Ha medarbeidersamtaler minst to ganger per år, hvor hver ansatt vurderer eget 

arbeid sammen med nærmeste leder. 

 

Våre arbeidsmåter 
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø. I 

alt vårt arbeid, ligger vårt pedagogiske konsept til grunn. Pedagogikktreet består av røttene, 

stammen og bladene, og vi mener røttene og stammen til syvende og sist handler om hvilken 
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holdning vi som voksne har med oss i møte med det enkelte barn og barna som gruppa. Det 

er verdier og tankesett vi har med oss i disse hverdagslige møtepunktene, hvor vårt 

barnesyn kommer til syne i form av inkludering, likeverd og individets unike egenhet. 

Bladene på pedagogikktreet er med på å sikre at vi gjennom året arbeider jevnlig med 

barnehagens ulike fagområder. Kombinasjonen av våre holdninger og væremåte i møte med 

barn, foreldre og hverandre, hjelpemidler som for eksempel repetisjonsprinsipp og 

spiralprinsipp, aktive voksne og gode, fysiske læringsmiljø, samt unike pedagogiske 

programmer, gjør barnehagen til en god, lærende og lekende arena. 

Ved jevnlig å planlegge våre fagdager ved hjelp av våre pedagogiske programmer og 

hjelpemidler, fyller vi kravene som rammeplanen stiller til hva barnehagen skal bidra til at 

barna får av erfaring, kunnskap og læring. 

Gjennom Hjerteprogrammet kombinert med nærværende, varme og tydelige voksne, ønsker 

vi å bidra til «Å få verdens viktigste verdier til å vokse». Barna er det mest verdifulle vi har, og 

vi ønsker å bety en forskjell i deres liv. Vi skal legge til rette for at de får leke, oppleve gode 

relasjoner, lære nye ting og gå videre ut i verden med sunn selvfølelse og opplevelse av 

mestring! 

Ved å følge Læringsverkstedets planleggingsverktøy, tenker og handler vi langsiktig og 

systematisk i det pedagogiske arbeidet. Vi jobber etter repetisjonsprinsippet og 

spiralprinsippet – som vektlegger gjentagelse og gjenkjenning, samt å tilføre nye momenter 

som utvider allerede eksisterende kunnskap og kompetanse. Det er heller ingen motsetning 

mellom vårt eksisterende planleggingsverktøy, og for eksempel muligheten for å jobbe mer 

med prosjekter med temaer som barna viser stor interesse for. I vår planlegging vektlegger vi 

barnas trivsel, både som enkeltindivid og tilhørende i en gruppe. Vi øver oss på å jobbe mer 

med prosjektarbeid, som tar utgangspunkt i barns initiativ og interesser, hvor deres undring 

leder utvikling av innhold og prosess. Dette er en måte hvor barns medvirkning kan ses i 

praksis i barnehagen. Temaarbeids innhold og prosesser utarbeides av pedagogene i 

samarbeid med barnehagens øvrige personal. Dette kan komme til uttrykk ved å fordype oss 

i temaet «Vinter» for eksempel, hvor flere sider og momenter av vinterens muligheter og 

tilstander blir studert.  

Vi skal bli bedre til å benytte oss av mulighetene digital praksis og læring byr på. Dette bidrar 

til barnas lek, kreativitet og læring. Vi ønsker å lære barna digital dømmekraft og legge til 

rette for barnas utforskning. 
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Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 
5 fagtema 
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 

utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra 

rammeplanens syv fagområder.  

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. 

Læringsverkstedet har valgt å fortolke og sette rammeplanens syv fagområder sammen til 

fem fagtemaer. Det bidrar til god organisering i vårt pedagogiske arbeid. Hvert fagtema har 

et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt arbeid.  Rammeplanens 

fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i vårt pedagogiske 

konsept og inngår i alle fagtemaene i løpet av uka.  

 

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for 

barnehagens arbeid med sosial kompetanse. Hjerteprogrammet er for oss 

formålsparagrafen i praksis. Det dekker rammeplanens fagområde Etikk, religion 

og filosofi, samt elementer i fagområdene Nærmiljø og samfunn, Kropp, 

bevegelse, mat og helse. Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for 

livsmestring og barna rustes for å tåle livet.   

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og   

inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 

språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet språk inngår som en naturlig 

del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter. 

 

Mattelek rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form. 

Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk 

på en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse. Fokuset på   

mattelek er størst for skolestarterne.  

 

Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, 

kultur og kreativitet. Dette er et viktig fagtema og inngår i store deler av vårt 

pedagogiske arbeid.  

   

  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi, Nærmiljø og 
samfunn og Kropp, bevegelse, mat og helse. Barna får erfaringer og opplevelser 
med ulike sider av fagtemaet. 
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Barnehagens arbeid med fagområdene   
 

 

Fagtemaer 

 

 

 

1-3 år 

 

3-6 år 

Hjerte  

 Barna får kjennskap til 

temaene «Jeg», «Du» 

og «Vi». Barna skal få 

kjennskap til sin 

identitet. Hvem er jeg?  

Vi vil lære dem å forstå 

følelsene sine og 

hvordan de uttrykker 

dem. Vi vil også gi dem 

mulighet til å kjenne på 

hva de vil, og utrykke 

det på en positiv måte. 

Vi lager og gjenkjenner 

ulike ansiktsuttrykk, og 

øver på hvordan hjertet 

har det når det er sint, 

trist, redd, trygg og 

glad. Barna skal få 

innsikt i hvordan andre 

barn har det. De skal 

lære å ta kontakt med 

andre barn på en 

positiv måte, og dele på 

leker og utstyr. Vi 

ønsker å gi barna gode 

muligheter til å utvikle 

vennskap, og lære dem 

å ta hensyn til den 

andre og ha hjerte for 

hverandre. 

Barna får kjennskap til 

temaene «Jeg», «Du» 

og «Vi». Barna skal få 

kjennskap til sin 

identitet. Hvem er 

jeg?  

Vi vil lære dem å 

forstå følelsene sine 

og hvordan de 

uttrykker dem. Vi vil 

også gi dem mulighet 

til å kjenne på hva de 

vil, og utrykke det på 

en positiv måte. 

Vi lager og 

gjenkjenner ulike 

ansiktsuttrykk, vi øver 

på hvordan hjertet har 

det og hvordan 

ansiktet ser ut når vi 

kjenner på ulike 

følelser. Mats og Mille 

er med i denne 

gruppa. Barna skal få 

innsikt i hvordan 

andre barn har det, og 

forstå hvordan vi kan 

hjelpe andre som ikke 

har det bra. De skal 

lære å ta kontakt med 

andre barn på en 

positiv måte, samt 

være inkluderende. Vi 

ønsker å gi barna 

gode muligheter til å 

utvikle vennskap, og 

lære dem å ta hensyn 

til den andre og ha 

hjerte for hverandre. 

Språk 

 I barnehagen har vi et 

aktivt språkmiljø. Vi 

samtaler, setter ord på 

og benevner sammen 

med barna. 

Barn trenger språket 

for å aktivt ta del i 

leken, så vi er 

språklige bevisste ved 

å lytte og gjenta 
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Bøker står tilgjengelig 

på avdelingen. Vi 

bruker pekebøker hvor 

vi benevner bildene og 

leser teksten. 

Vi bruker sang, musikk, 

rim og regler. Barna får 

kjennskap til bokstaven 

i navnet sitt. Vi blir kjent 

med årstidene, dager, 

uker og måneder 

Barna får kjennskap til 

forskjellige eventyr. Vi 

leker Kims lek. 

gjennom samtaler, 

benevning og sette 

ord på. Bøker er 

tilgjengelig på 

avdelingen. Vi bruker 

bøker både i 

samlingsstund og en- 

til en. Barna 

samarbeider med å 

skape en egen bok, 

ved å skape tekst og 

bilder. Vi bruker sang, 

musikk, rim og regler 

aktivt i hverdagen. 

Barna får kjennskap til 

bokstavene og navnet 

sitt. Vi samtaler, 

utforsker og bruker 

språket aktivt 

gjennom dagen. 

Vi leker med rim, lyd 

lotto og spill med 

fokus på språket. Vi 

dramatiserer og kler 

oss ut i lek. Vi har 

mye rollelek hvor vi 

bruker språket aktivt 

både ute og inne. 

Matte 

 Barna får kjennskap til 

forskjellige former. Vi 

tegner, maler og pusler 

ulike former. 

Barna blir kjent med tall 

og telling. Vi teller aktivt 

i hverdagen, både barn 

og konkreter. Eventyret 

om geitekillingen som 

kunne telle til ti får 

barna kjennskap til. 

Vi bruker sangregler 

med tall. Vi spiller spill 

og blir kjent med 

terning. Vi har eventyr- 

samlinger med fokus 

på liten, mellomstor og 

størst 

 

Et godt måltid- vi veier, 

Vi blir kjent med 

geometriske former. 

Vi klipper og limer, 

tegner og maler 

former. Vi går på 

formjakt i barnehagen. 

Vi bruker tall og telling 

aktivt. Barna jobber 

med eventyret om 

geitekillingen som 

kunne telle til ti. Vi har 

butikklek – penger, 

telling og sortering. Vi 

leker med 

preposisjoner (foran, 

bak, over, under), og 

vi bruker Kims lek. 

Vi blir kjent med 

begrepene tung-lett.  

Vi pusler, perler og 

lager former i 

plastelina. Vi bruker 
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måler og dekker på 

bord.  

. 

brettspill med telling 

og terning. 

 

Et godt måltid – barna 

er med å måle, veie, 

sortere og dekke på. 

Kreativitet 

 Vi tegner og maler, og 

vi blir kjent med 

forskjellige male- 

teknikker. Vi maler på 

ark, fingermaling, og 

maler med ulike 

konkreter. Vi blir kjent 

med de ulike fargene 

gjennom kreative 

aktiviteter, og med ulikt 

formingsmateriell som 

garn, treverk, trolldeig 

og stoff. Vi bruker 

fantasien og 

konstruerer skulpturer i 

plastelina, trolldeig og 

snø. Vi blir kjent med 

forskjellig formings- 

materiell som maling, 

kritt, fettstift, tusj trykk 

på stoff og lager 

potettrykk. 

Vi blir kjent med de 

ulike fargene, og vi 

blander og 

eksperimenterer med 

farger. Vi blir kjent 

med ulike formings 

teknikker – trykke 

blader, potettrykk, 

male pinner, bruke 

materialer vi har 

funnet i skogen. Vi 

lager pinnedyr, 

barkebåter og hus av 

pinner.  Vi snekrer og 

konstruerer i utetiden. 

Vi har rollespill, 

ansiktsmaling og 

skyggeteater. 

Vi lager selvportrett 

og bilder av huset 

mitt/ min familie. 

Vi bruker ulikt 

formingsmateriell som 

plastelina, trolldeig, 

snø, uttørket leire. Vi 

lager landart og 

bruker digitale 

verktøy. 

 

Natur 
 

 Vi har en fast turdag i 

uken. Da drar vi på tur 

til skogen eller utforsker 

nærmiljøet.  

Vi blir kjent med 

forskjellige fuglearter. 

Vi har fokus på de ulike 

årstidene, naturen som 

forandrer seg, været, 

fargene og 

temperaturen.  

Vi blir kjent med 

forskjellige insekter vi 

Vi har en fast turdag i 

uken, hvor vi utforsker 

nærmiljøet. Vi drar på 

lengre turer til 

biblioteket, butikken 

og sentrum. Ellers er 

vi i skogen i nærheten 

av barnehagen. Her 

følger vi naturens 

forandringer gjennom 

de fire årstidene. 

Barna får en 

forståelse av vær og 
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finner og utforsker 

sammen. Barna får 

kjennskap til sanger om 

dyr, innsekter, fugler 

osv. Vi blir kjent med 

fargene i naturen.  

Et godt måltid - Vi gir 

barna en god tur 

opplevelse med mat på 

bål. 

ulike værforhold. Vi 

utforsker insekter, 

fugler og blomster vi 

finner på turene våre. 

Barna får kjennskap til 

hvordan de skal ta 

vare på naturen. Vi 

plukker og sorterer 

søppel. Barna blir 

kjent med dyr som bor 

i skogen og vi går på 

sporjakt. 

 

Vi har fokus på et 

godt måltid – og lager 

ulik mat på bål. 

 

Lek og og 

bevegelse 

 

 Dette er alderen hvor 

barna utvikler mer 

rollelek. Vi er 

nærværende voksne som 

hjelper barn inn i leken. Vi 

er opptatt av vennskap, 

glede og er tilstede på 

barnas premisser. Vi 

spiller på barnas 

interesser og følger opp 

barnas lekerabling. 

Vi bruker sanger og regler 

med fokus på 

sansemotorikk 

Barnas lek er den 

viktigste aktiviteten i 

barnehagen. I leken 

lærer og erfarer barna 

samspill og sosiale 

ferdigheter, empati og 

selvfølelse. En av våre 

målsetninger er å skape 

ro og god tid til variert 

lek og aktiviteter i løpet 

av dagen i barnehagen. 

Det gjør vi ved å veksle 

mellom frilek, 

lekegrupper, organisert 

lek og lek hvor de 

voksne kan være med 

på barnas premisser. En 

trygg og inkluderende 

atmosfære i barnehagen 

er grunnleggende for at 

barn utfolder seg i lek. 

Barn uttrykker seg, 

erfarer og lærer 

gjennom lek. Barna 

leker seg til erfaringer 

og kompetanse som 

bidrar til deres læring og 

utvikling innen alle 

områder. 

Vi har Minirøris, sanger 

med bevegelse og 

danser etter musikk. 
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Et godt måltid 

 
 

 

 

 

 

 

Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve stammen i 

vårt pedagogiske konsept og inngår derfor som del av innhold og arbeid med alle våre fem 

fagtema. 

I Læringsverkstedet Solkollens barnehager får barna oppleve matglede og matkultur. Vi har i 

samarbeid med Ryfylkekokken Frode Selvaag og Arne Brimi utviklet «Et godt måltid». 

Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus på et sunt og variert kosthold, norsk 

kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er aktive deltakere i hele prosessen med 

planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding etterpå. 

Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og 

samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av hvert enkelt barns 

danningsprosess og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Vi har en ansatt som 

er matansvarlig. Vi har varm lunsj to ganger i uken og smøremåltid/nybakt brød 2-3 ganger i 

uken. Barna deltar i matlaging etter tur og etter ønske. Barna samarbeider med en voksen 

ved å skrelle, kutte, veie og måle ingrediensene. Under forberedelse av måltidet kan noen av 

lærings vennene våre dukke opp. Telle Tariq elsker å telle, veie eller måle. Ellers kan 

Rimerolf komme på besøk for å bidra med sang eller regle om matlaging. Vi ønsker å lage 

gode, varme lunsjretter, og vi ønsker at maten skal være bra for kroppen. Et stabilt 

blodsukker gir mette og tilfredse barn, klar for lek, læring og utfoldelse. Et godt måltid følger 

Helsedirektoratets kostholdsråd om at vi bør spise mere fisk, frukt, grønnsaker, grove 

kornprodukter og mindre salt og sukker. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et 

grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. 

 

Tilrettelegging  
Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte, er en 
viktig del av arbeidet vårt. 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. Dette arbeidet gjøres i tett samarbeide med 
foreldre. Vi ser at noen barn trenger støtte og bistand perioder i livet, uten at det 
nødvendigvis ligger alvorligere faktorer eller hendelser bak. Barn er sårbare, og små 
hendelser kan oppleves som utfordrende og strevsomt. Noen ganger ser vi det som 
nødvendig å få veiledning og tips fra eksterne instanser, både for å se på om det er 
endringer i systemet rundt barnet som kan gjennomføres, eller om det er noe vi voksne kan 
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gjøre annerledes for at barnet skal få det bedre, eller få hjelp til å håndtere situasjoner på 
mer adekvat måte.  
 
I dette arbeidet benytter vi følgende tiltak: 
 

- Deler barnegruppa i mindre grupper 
- Søker bistand og veiledning fra eksterne instanser, som PPT, Familiesenter, 

helsesøster eller barnevern 
- Tidlig intervensjon 
- Nært samarbeid foreldre og foresatte 
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