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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 Sundbakken 

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

fortsetter å samarbeide med de kommunale og de private barnehagene i Øvre Eiker i 

prosjektet som heter Kom og Lek. Dette for å fremme barns lekende læring og deres 

livsmestring på agendaen. 

Hver dag har vi hjerte for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv. 

  

 

 

 

 

Barnehagen vår. 

• Vi ble en del av Læringsverkstedet Solkollen 1. desember 2017. 

• Før det var vi eid av Saron Pinsemenighet 
o Barnehagen åpnet 3. september 1980 og var da Øvre Eiker sin første heldags 

barnehage. 
o Vi er en liten barnehage etter dagens målestokk med våre 40 plasser. Vi i 

personalet får god kontakt med alle barna i barnehagen og deres familie. Vi er 
en sentrumsnær barnehage med kort vei til blant annet svømmehall, bibliotek 
og sentrum. 
 

Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler 

av Norge. Læringsverkstedet Solkollen er et eget konsept som vi i Sundbakken er del av og 

blir drevet med kristent tillegg til formålsparagraf for barnehagedrift. Med denne 

formålsparagrafen, et resurssterkt personale og i samarbeid med hjemmet, skaper vi en 

trygg barnehage.  

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

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

og mestring. 

For mer informasjon om Læringsverkstedet Solkollen og våre barnehager se vår 

hjemmeside: https://laringsverkstedet.no  

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). 

 
 
 

https://laringsverkstedet.no/
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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 Sundbakken 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. 
 
Her i Sundbakken har vi i tillegg vår egen visjon: 
Liten barnehage – stort hjerte. Med fokus på trygghet og kvalitet med barnet i fokus.  

 
Mål og verdier  
Målet for Sundbakken er å være en del av den gode barndom med forankring i kristne 

grunnverdier, og et inkluderende og utviklende fellesskap.  

• Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon 

• Vi er et godt tilbud for hele familien 

• Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø 

• Vi engasjerer oss i nærmiljøet 

• Voksne er lekne og ambisiøse 

• Voksne er rause og tydelige 

 

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for 

barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 

anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som 

skal gjenspeiles i barnehagen. I følge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag 

formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Disse er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 
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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. 

• Omsorg og lek, læring og danning 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 
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Vårt pedagogiske konsept  
Sundbakken 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.  

Vi i Sundbakken er sammen med Øvre Eiker sine kommunale og private barnehager med i 
prosjektet Kom og Lek. Herunder ivaretar vi barnas egenverd og jobber etter barns syv 
helserettigheter.  
 
 
 
I Sundbakken: 

• Vi fortsetter å utvikle vårt innemiljø 
o Med hovedfokus på å skape god lek og godt samspill 
o Der barna får større mulighet til å utfolde seg i leken med hverandre. 
o Der det er mer innbydende til god lek 
o Der romfordelingen lager egne «smårom» hvor hvert av dem, gir mulighet til 

mer variert lek.  

• Er vi aktive og veiledende voksne i leken med barna, gir de ny fantasi og nye verktøy 
i leken 

• Ute får barna utfolde seg på en annen måte i leken, de opplever å bli sett men får 
likevel leke alene om de ønsker det. 

• Går vi mye på tur til ulike lekeplasser, og til skogen, hvor barna får en helt annet rom 
og form og leke i.  

• Har vi en egen handlingsplan mot mobbing i vårt HMS-system 

• Følger vi kommunens satsningsområde for barnehagene, «Kom og lek»  
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Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli 

den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, 

fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke 

opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns 

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

 

Lek og vennskap er viktig for barnas trivsel og forebygger mobbing i barnehagen. Lek og 

vennskap, og opplevelsen av å være en del av et fellesskap er viktig for alle barn. 

Vennskapsforhold kan være en beskyttende faktor i forhold til mobbing, og det er derfor viktig 

å ha fokus på lek og vennerelasjoner. Leken skal ha en fremtredende plass i barnehagen 

fordi den har en egenverdi og er en viktig del av barnekulturen.  

Barnehagen skal arbeide forebyggende mot mobbing ved å arbeide med sosial kompetanse, 

vennskap og et godt psykososialt læringsmiljø. Personalet skal se kjennetegn på ulike former 

for mobbing og iverksette tiltak når det er nødvendig. 

  

Læringsverkstedets egen handlingsplan mot mobbing skal gi oss kunnskap om mobbing og 

sette fokus på forebyggende arbeid i barnehagen. Planen skal bidra til at mobbing avdekkes 

og sikrer at barnehagen har rutiner for håndtering av mobbing. Planens vedlegg inneholder 

rutinebeskrivelser og dokumenter for videre arbeid i barnehagen. Dersom mobbing skjer skal 

tiltak tilpasses den enkelte mobbesaken i barnehagen. 
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Solkollen super er navnet på verdiformidlingsarbeidet i barnehagen. I dette arbeidet inngår 

både bibelhistorier, verdiformidling og Hjerteprogrammet. Barna blir kjent med sentrale 

bibelfortellinger som knyttes opp mot deres hverdag.  

I Sundbakken: 

• Har vi Supersamling avdelingsvis, hvor vi blir kjent med bibelske personer og historier 
blant annet gjennom sang, musikk og drama 

• Har vi Supergrupper, der vi tar utgangspunkt i månedens bibelhistorie, og 
understreker ulike sider ved den, med innslag av ulike fagområder. 

• Har vi Superfellessamling, med fokus på månedens bibelhistorie, her får barna en 
felles opplevelse på tvers av alder og avdelinger 

• Hører vi historier som knyttes opp til barnas hverdag der bibelkunnskap og 
holdningsskapende arbeid står i fokus 

• Er bibelfortellinger og kristen verdiformidling knyttet opp mot arbeidet i 
Hjerteprogrammet 

 

Årets satsningsområde 
 

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. 

 

Nærværende voksne  
Voksne i Sundbakken 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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Sundbakkens satsingsområde 2019- 2020 
 

 
o Vennskap og gode relasjoner 

 
o Lek og bevegelse, lekende læring, barns mestring 

▪ Kommunens satsingsområde som er Kom og Lek. Vi knytter 
livsmestring og lek sammen for å sette søkelyset på barns 
psykiske helserettigheter, hvorfor leken er livsviktig og hvilke 
forpliktelser personalet i barnehagen har i samspill og lek med 
barna.  
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Barns medvirkning 
 

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

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

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

I Sundbakken: 

• Har vi på de to største avdelingene lekvalg. Der barna selv får medvirke til ulike 

lekealternativer. 

• Har alle like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskapet, jf. 

Rammeplanen.  

• Ut fra vårt arbeid med hjerteprogrammet går vi dypt inn på likeverdet, barns 

selvfølelse og fellesskap. 

 

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. 

Her i Sundbakken har vi nær og tett dialog med foreldrene. Vi samarbeider godt med FAU og 

SU, vi tar foreldrenes innspill på alvor og ser sammen på hvordan vi kan få til ulike saker på 

barns premisser. Vi har foreldresamtaler to ganger pr år. Inviterer til ulike arrangementer 

flere ganger i løpet av året. Styrer og FAU samarbeider om dugnader. SU får årsplanen til 

gjennomlesning slik at har mulighet til å komme med innspill.  

Dato Hva  

16. aug. 28. okt  

2. jan.  

Planleggingsdager  

16. sept Foreldremøte  

20. sept Fotografering – Ariel foto 

24. okt Høsttakkefest/ FN-markering 

13. des Luciafeiring 

21. feb Karneval 

2. april  Påskefrokost 

4. juni Sommerfest 

 Dugnader høst og vår bestemmes i samråd med FAU 
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Overganger. 
En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. I Læringsverkstedet Solkollen er 

vi opptatt av at barn og foreldre skal føle seg trygge, og bli møtt av kompetente og 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. 

Det er en 3-dagers tilvenningstid for nye barn i barnehagen, men er det behov for mer så er 

det fult mulig. Det vil være en ansatt som tar imot den nye familien og blir en slags 

kontaktperson i starten, for å skape mest mulig gode og trygge rammer for at overgangen til 

barnehagen skal bli så god som mulig. Første dagen er foresatte sammen med barnet i 

barnehagen 1-2 timer, deretter avtaler kontaktperson og foresatte hva som er det beste for 

barnet videre i tilvenningen.  

På småbarnsavdelingen er vi opptatt av at all tilvenning skjer på gulvet, på barnas nivå og 

premisser. Småbarna får beholde det meste av sine egne rutiner, slik at overgangen ikke 

skal bli for stor. De får sove når de pleier, og hvor lenge de vil. Og selv om det er vanlig 

brødmåltid i barnehagen, går det helt fint om barnet har med seg sin egen grøt eller 

middagsglass. Det kan også være fint å bruke et overgangsobjekt, som f.eks. smokk, kos, 

noe barnet pleier å sove med, altså noe barnet kan forbinde med hjemme. 

Avskjeder kan alltids være vanskelige, men da er det mulig å ta kontakt med barnehagen for 

å få en liten oppdatering hvordan det går med barnet, enten på telefon eller SMS.   

Fra småbarn- til storbarnsavdeling  

I Sundbakken 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 i Sundbakken er så heldige å være en liten barnehage som jobber tett sammen, og er mye 

sammen på kryss av avdelinger, barn og ansatte. 

Vi føler vi får en god kontakt med alle barn og foresatte i løpet av barnehagehverdagen, og 

«alle kjenner alle» i vår barnehage.  

Ved overgang fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling ser vi ann situasjonen, og kan 

starte litt forsiktig med å besøke storbarnsavdeling en time eller to i løpet av dagen, og spise 

lunsj sammen med de andre barna. Barnet får også være med når vi bytter garderobeplass 

og er selv med å flytte plass, for å gjøre det til sitt eget og for å få en trygg overgang 
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Fra barnehage til skole  

Barnehagen legger til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og 

ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. 

Barnehagen skal bidra til at barna skal avslutte barnehagetiden på en god måte og møte 

skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. (Rammeplanen 2017. s 33, 34) 

Vi samarbeider godt med Hokksund barneskole om overgangen fra barnehagen til skole. 

Denne skolen ligger i vårt nærmiljø så den snakker vi om og går på tur til slik at barna kan bli 

kjent på uteområdet. Vi blir invitert til et besøk på våren der de møter flere som skal begynne 

i første klasse. Det hender vi møter gamle venner fra barnehagen som kan fortelle oss om 

hvordan de har det på skolen. Vi har overgangsmøter med skolen og slik at vi sikrer at 

informasjon vi mener det er nødvendig for skolen å ha kommer frem, dette skjer i samarbeid 

med hjemmene. 

Når vi har barn som skal til andre skoler i Øvre Eiker strekker vi oss langt for at disse barna 

også skal få en god overgang og bli kjent med sin skole 

 

Vår pedagogiske virksomhet  
Planlegging  

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

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

pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

Dokumentasjon  

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

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

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

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

De pedagogiske lederne og styrer i barnehagen har felles ledermøte hver uke, der de 

sammen evaluerer og legger planer for barnehagens virksomhet. Vi har dialog rundt tidligere 

og kommende temaer, det evalueres i lederteamet og på avdeling med det øvrige 

personalet. Det dokumenteres med bilder og tekst ut fra hva som skal evalueres. Vi har 

avdelingsmøter annen hver uke slik at hele personalgruppa kan evaluere det pedagogiske 

konseptet og arbeidsmetoder, samt det planlegges fremover. 
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Våre arbeidsmåter 
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø: 

Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, deres undring leder utviklingen 

av innholdet og prosessene 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, 

 

 
Ut ifra vårt pedagogiske konsept jobber vi ansatte med; 
 
a). Stammen: Vi er med på det kommunale satsningsområdet «Kom og Lek, som skal 

sikre at barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av 
egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barnets egenverd springer ut i bladet 
Hjerteprogrammet, hvor vi setter fokus på barnets «selv», mestringsfølelse og gode 
ord fra andre.  

b). Røttene: de ansatte reflekterer og drøfte på personalmøter og ledermøter. 

c). Bladene: Ukentlige samlinger og grupper, hvor vi jobber med matematikk, språk, 
kreativitet, natur og hjerteprogrammet.   

 

1. For at vi skal sikre at vi jobber med de krav som stilles til oss, ut ifra Rammeplanen, 

er vi bevist på at alle ansatte skal gjøre seg kjent med innholdet, og pedagogene 

bruker rammeplanen i sin pedagogiske planlegging.   

 

2. Vi jobber med hjerteprogrammet og dens intensjon om at alle barn skal føle seg 

verdifull i seg selv, og være en del av fellesskapet i vennskap, trygghet og glede, ved 

faste hjertesamlinger der samtale og dramatisering er med på å formidle innholdet. 

     Lekende læring er en av våre pedagogiske kjerneverdier. I leken, hvor barna opplever   

det gøy og spennende og får bruke hele kroppen og alle sansene, er det stort rom for 

læring. Vi ønsker å skape arenaer der både lek og læring er gøy. Gjennom lek får 

barna trent sosiale ferdigheter empati og egen selvfølelse. Vi skal legge til rette for at 

leken kan bli en arena for sosial læring for alle barna. Vi kategoriserer materiellet i 

lekesoner. Materiell som hører sammen skal også være plassert nær hverandre. 
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3. Repetisjon er en av grunntankene i vårt pedagogiske konsept og en av røttene i vårt 

pedagogiske tre. Ved å repetere får barn erfare og oppleve glede ved å gjenkjenne 

og opplevelse av å mestre innholdet i våre fem fagtemaer. Repetisjonsprinsippet 

handler for oss om å repetere jevnlig for at barnet skal få utviklet gode læringsspor. I 

vår barnehage er derfor repetisjon en svært viktig metode i det pedagogiske arbeidet.  

I vår barnehage skal vi jobbe systematisk med pedagogiske innholdet og aktiviteter. Vi  

har utviklet spiralprinsippet og bruker det for å sikre progresjon i barnehagens 

pedagogiske innhold og i barnas utvikling og læring. Dette innebærer variasjon i hva 

slags innhold barna møter, arbeidsmåter og tilrettelagt omsorgs- og læringsmiljø. Nye 

kunnskaper og erfaringer må bygge på barnas tidligere kunnskaper og erfaringer. 

Barna skal oppleve at det er forskjell på å være tre og fem år i vår barnehage. 
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Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 
5 fagtema 
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 

utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra 

rammeplanens syv fagområder.  

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. 

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

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

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

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

konsept og inngår i alle fagtemaene i løpet av uka.  

 

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for 

barnehagens arbeid med sosial kompetanse. Hjerteprogrammet er for oss 

formålsparagrafen i praksis. Det dekker rammeplanens fagområde Etikk, religion 

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

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

livsmestring og barna rustes for å tåle livet.   

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og   

inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 

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

del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter. 

 

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

Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk 

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

mattelek er størst for skolestarterne.  

 

Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, 

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

pedagogiske arbeid.  

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Hjerte  

• Være hjertebarn 

• Hvem er jeg? 

• Mine følelser 

• Vennskap 

• Være hjertebarn 

• Hjerte for andre 

• En god venn 

• Samspill 

• Være hjertebarn 

• Mine hjerteskatter 

• Respekt 

• Hjerte for verden 

Språk 
• Begrepstrening 

• Lyder og uttale 

• Sang og musikk 

• Rim og regler 

• Rytme og stavelser 

• Logogjenkjenning 

• ABC 

• Motsetninger 

• Tekstskaping 

Matte 

• Tall og mengde 

• Form og farge 

• Størrelse, mønster 
og plassering 

• Mål og vekt 

• Størrelse, mønster og 
plassering 

• Former  

• Mattelek for 

skolestartere 

 

Kreativitet 

• Maling 

• Tegning 

• Musikk, sang og 

dans 

• Supersamling 

• Prosjekt – kunstnere 

• Lage modelleire 

• Snekring  

• Supersamling 

• Film og foto 

• Tegning til maleri 

• Musikk, dans, 

drama 

• Supersamling 

Natur 

• Dyr 

• Årstider  

• Tur i nærområdet 

• Kroppen min 

• Sportegn 

• Lyttetur – lydsafari 

• Reflekstur 

• Kroppen min 

• Kartlek 

• Trafikk 

• Førstehjelp 

• Kroppen min 

 

Lek 

og bevegelse 

• Positiv 

selvoppfatning 

• Kroppsbeherskelse 

– grov og 

finmotorikk 

• Oppfordring til 

selvstendighet 

• Positiv  

selvoppfatning 

• Kroppsbeherskelse – 

grov og finmotorikk 

• Oppfordring til  

selvstendighet 

• Positiv  

selvoppfatning 

• Kroppsbeherskelse 

– grov og 

finmotorikk 

• Oppfordring til  

selvstendighet 
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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. 
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