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Om barnehagen 
 

Solhaug barnehage er en 3-avdelings barnehage som startet opp i nåværende lokaler i 2003. I 

vår grunnbemanning inngår 5 barnehagelærere (inkl styrer), 2 fagarbeidere (barne-og 

ungdomsarbeider-faget) og 5 assistenter med omfattende praksis og erfaring. I tillegg kommer 

noe ekstraressurs, og for barnehageåret 2016/2017 har vi også lærling. 

 

A) Avdelingene 

 

Nysgjerrigper er avdelingen for våre yngste barn, og her kan det være opptil 9 barn hver dag. 

Barna er i alderen 0-2 år. Malin Nesset er pedagogisk leder, Kari-Mette Fjeld er assistent og 

Amalie Grendal er lærling. 

 

Telefonnummer til avdelingen er 40404939. 

 

 

Lurifaks er en avdeling for barn i alderen 2-6 år. Her er det opptil 19 barn hver dag. Anne 

Olsen er pedagogiske leder, Karianne Moslått Pedersen er fagarbeider og Jorunn Isaksen og 

Bodil Kvitle er assistenter. 

 

Telefonnummer til avdelingen er 40404936. 

 

 

Petter Smart er en avdeling for barn i alderen 2-6 år. Her er det opptil 21 barn hver dag. 

Thrine Haga og Hanne Kristensen er pedagogiske ledere, Yvonne Landmark er fagarbeider, 

Mona Torsvik og Wenche Minge er assistenter.  

 

Telefonnummer til avdelingen er 40404921. 

  

 

Personalet har mailadresser, fornavn.etternavn@skiptvet.kommune.no – f.eks 

tone.engen@skiptvet.kommune.no. Telefonnummer til styrer er 69806720. Besøksadresse er 

Doktorsvingen 2, 1816 Skiptvet. 

 

B) Gruppene 

 

Førskole 
Barna som skal begynne på skolen høsten 2017 er samlet i førskole 2 dager i uka. En 

«turdag»/»uteførskole» og en «gruppedag». Karianne Moslått Pedersen og Yvonne Landmark 

er voksne på førskolen. Førskolens styringsdokumenter er de samme som for barnehagen for 

øvrig, i tillegg til kommunens «Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og 

skole» og KD sin veileder «Fra eldst til yngst». 

 

Aldersrene grupper 

Hver uke har vi en «gruppedag». Da er barna samlet med sitt årskull på tvers av avdelingene. 

Det er faste voksne på gruppene. 

 

 

 

 

mailto:fornavn.etternavn@skiptvet.kommune.no
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Styringsdokumenter 
 

A) Lovverket 

 

Barnehagen hører inn under Kunnskapsdepartementet. Barnehageloven av 2005 er 

bestemmende for vår praksis. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en 

forskrift til loven. I tillegg kommer blant annet rundskriv, stortingsmeldinger og temahefter. 

 

 

B) Formålsparagrafen 

 

Barnehagen skal i samarbeid og nær 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 som er forankret i 

menneskerettighetene. 

 

Barnet skal få utfolde skaperglede, mestring og utforskertrang. De skal lære seg 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. 

 

 

Årsplanen 
 

A) Funksjoner 

 

Kunnskapsdepartementet sier at årsplanen har flere funksjoner: 

 

- Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og 

uttalt retning. 

- Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. 

- Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. 

- Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, 

barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. 

 

B) Innhold og mål 

 

Mange vil kanskje kjenne igjen innhold og mål fra tidligere årsplaner. Dette er naturlig siden 

grunntankene og verdiene våre ikke endrer seg fra år til år. Prosesser og utvikling gjennom 

nye erfaringer og kunnskaper gjør likevel at barnehagen endres noe fra år til år. I takt med at 

barna vokser og utvikler seg vil dette barnehageåret være annerledes enn det forrige selv om 

vår pedagogiske plattform ligger fast og hovedsatsningsområdene våre i stor grad er stabile. 
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Kontinuitet og rød trå går hånd i hånd med utvikling og nye prosesser. Kompetanseutvikling 

skjer hele tiden og på mange plan, noe som vil påvirke vårt arbeid med neste års årsplan. 

Hvordan vi konkret jobber med innholdet i årsplanen og dens mål, vil bli gitt som informasjon 

i månedsplan og månedsbrev fra avdelingene gjennom barnehageåret. Årsplanen er 

overordnet styringsdokument for praksis og vi evaluerer vår virksomhet på bakgrunn av den. 

 

 

Pedagogisk grunnsyn 

 

A) Et helhetlig læringssyn 

Den norske barnehagetradisjonen kjennetegnes ved sitt helhetlige læringssyn, dette synet er 

viktig for oss i Solhaug. Det betyr at vi ser barns sosiale, motoriske, språklige, kognitive og 

emosjonelle utvikling som en helhet som flyter inn i og påvirker hverandre. Barns læring og 

utvikling på ett område har betydning for andre områder, dette er nært knyttet sammen. 

Likeledes kan vi se at barns utfordringer på ett område kan ses i sammenheng med andre, og 

at vi på den måten ved å styrke ett område kan se endringer på flere. 

 

Mål: At de voksne i barnehagen skal se sammenhengene og hvordan de ulike sidene ved 

barnet og miljøet påvirkes og blir påvirket. 

 

B) Omsorg 

Omsorg handler om mer enn å få behov for riktig påkledning, bleieskift og måltider dekket. 

Voksnes evne til å være lydhør, ha en empatisk holdning og bruke pedagogisk skjønn, er en 

avgjørende og viktig del av de relasjonene som finnes og bygges mellom barn og voksne på 

avdelingen. Det ligger mye omsorg i et godt samspill preget av respekt og sensitivitet.  

 

Mål: At hvert enkelt barn skal kjenne seg forstått og respektert av voksne i barnehagen 

 

C) Lek og læring 

Disse to begrepene går inn i hverandre og påvirker hverandre, vi snakker om «lekende 

læring» for barn i barnehagealder. Vi har ingen læringsmål i vår rammeplan, men det er 

likevel en kjensgjerning at barna lærer mye hver eneste dag også i barnehagen. I lek og 

uformelle situasjoner finnes mye potensiale for god læring. Det er ikke slik at leken skal vike 

plass for formelle læringssituasjoner. Barns læringsutbytte skal ligge i relasjonene mellom 

menneskene, i hverdagssituasjonene, i samlingene, i organiserte leker og aktiviteter og ellers i 

hva som skjer av stort og smått i løpet av en dag. Kvaliteten på det som skjer i samspillet og 

det som barna får av opplevelser skal være så bra at opplever læring – både av formell 

kunnskap, men mest i form av et godt selvbilde, gode samspillskunnskaper og ellers en 

nysgjerrig, åpen og undrende holdning til verden rundt seg. Lek skal ha stor plass, og vi må 

organisere tid og rom slik at leken får stor plass både ute og inne. Barn deltar i lek med ulike 

erfaringer og forutsetninger og voksnes kompetanse og systematiske arbeid skal sikre barn 

gode leke- og læringserfaringer. 

 

Mål: At alle barn skal få delta i lek uavhengig av forutsetninger. 

 

D) Danning og barns medvirkning 

Vi mennesker dannes inn i et samfunn ved at vi påvirker og blir påvirket. Det er en 

gjensidighet. Barna blir på den måten aktive i sin egen dannelsesprosess og de medvirker i 

egen utvikling. Vi ønsker å se på barns medvirkning som noe bredere enn kun 

medbestemmelse. Medvirkning knytter vi til deltakelse og demokrati, til å være en del av 
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felleskapet – på avdelingen, i barnehagen og i samfunnet - til å ha en stemme, og å bli hørt. I 

dette komplekse samspillet vil vi at barna aktivt skal påvirke andre, samtidig som de skal 

oppleve og erfare at samspill med andre også handler om å gi og ta og å sette egne behov til 

side og gi plass for andre. Å være en del av fellesskapet betyr også å gi rom og plass til andre. 

Voksne skal være gode forbilder, være med barna og reflektere med dem og med trygghet 

veilede barna i dette til tider komplekse samspillet. Trygghet handler også om tydelige voksne 

som er bevisste ansvaret og makten de har i kraft av nettopp å være voksne. Barns 

medvirkning handler ikke om grenseløshet, men at barna med omsorg og respekt blir møtt av 

engasjerte og kompetente voksne som evner å skape disse demokratiske og medvirkende 

miljøene hvor man ser både individet og barnegruppen i fellesskap. Barns medvirkning 

handler ikke om passive voksne, men derimot om voksne som med sin kompetanse er i stand 

til å utvise pedagogisk skjønn og til å vite hvor, når og på hvilken måte man skal gripe inn og 

hva man skal legge til rette for. På den måten ser vi ikke barns medvirkning og struktur og 

systematikk som motsetninger, men vi ser at det griper inn i hverandre og forutsetter 

hverandre i målrettet pedagogisk arbeid. 

 

Mål: At barna opplever og erfarer miljøer der de selv blir tatt hensyn til og der de selv også  

tar hensyn til andre. 

 

E) Pedagogiske rom 

Vi mener at de rommene vi har og det utstyret og materialet som finnes i barnehagen, sier noe 

om vårt barnesyn. Ved å utforme rommene slik vi gjør og ved å ha tilgjengelig det materialet 

vi har, sier vi noe om hva vi tenker barna mestrer, hvilken rolle de skal ha, hva slags 

kompetanse de har og hva vi tror de er opptatt av. Spørsmål vi må stille oss selv er: 

 

- Hva innbyr dette rommet til? 

- Hvilke typer kompetanse hos barnet favoriserer dette rommet? 

- Hva slags aktiviteter er mulig her? 

- Hvilke muligheter har barnet til å fremstå som kompetent og ressurssterk i dette 

rommet? 

- Og så videre… 

 

Ved å stille slike spørsmål, leger vi mye av ansvaret for barns atferd over på oss selv og vår 

egen organisering og tilrettelegging. Forenklet kan vi si at «barna fungerer så godt som vi lar 

dem gjøre innenfor de rammene vi setter». 

 

Hva slags pedagogiske miljøer vi får, avhenger også av hvordan vi organiserer barnegruppene 

og personalet. Denne måten å se barns samspill med miljø og materiale i en sammenheng på, 

kan vi si er en del av det helhetlige læringssynet vi har beskrevet ovenfor. Vi tenker at barns 

atferd blir påvirket av det miljøet vi skaper for dem, også hvordan vi setter barnegruppene 

sammen og hvordan vi legger opp hverdagen mht dagsrytme og innhold. Videre påvirker 

barna miljøet tilbake, så på den måten ser vi at barna er delaktige i egen læring og utvikling. 

 

Når det gjelder utstyr og materiale, er vi opptatt av å gjøre dette så tilgjengelig som mulig for 

barna. Barna får fysisk være med å hente fram materiale og leker fra lagrene våre, og vi 

rullerer ofte mellom avdelingene. 

 

Som nevnt, er hvordan vi strukturerer dagen medvirkende til i hvilken grad barna lykkes eller 

ei. Her må vi ta hensyn både til barna som gruppe og samtidig se enkeltbarnas individuelle 

behov og på den måten finne strukturen som fungerer best. 
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Mål: At voksne i barnehagen skal være gode på se og justere pedagogiske miljøer i 

barnehagen slik at barna lykkes og får vist sine kompetanser. 

Satsningsområder 

 
A) Språk 

Å sørge for at barna får en god språkutvikling i barnehagen, er en av våre aller viktigste 

oppgaver. Barnehagen er en enorm arena for språkstimulering, dette gjelder også non-verbalt 

språk. I rammeplanen står det at alle barn skal gis varierte og positive erfaringer med å 

«benytte språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for 

egne tanker og følelser». Dette gjelder også barn med et annet morsmål enn norsk, samt barn 

som i ulik grad har utfordringer ift språk. Ut fra barnets alder, fungering og utfordring, vil vi 

jobbe for at barnet skal tilegne seg de ferdigheter som er nødvendig for videre utvikling. Vi 

vil basere oss på faglige vurderinger tilpasset hvert barn det gjelder. Språk står sentralt i alle 

deler av barnehagehverdagen, i lek, rundt matbordet og ellers i alle formelle og uformelle 

situasjoner. For å gjøre alle disse små og store situasjonene til gode språklige arenaer, er vi 

avhengig av voksne som kan mye om språk og språkutvikling, og som har evnen til å 

omskape denne kompetansen til gode språklige miljøer i barnehagen. Vi vil i enda større grad 

sette fokus på systematisk og målrettet språkarbeid i barnehagen. 

 

Mer om språk kommer under kapittelet om «Fagområdene». 

 

Mål: At barna skal utvikle grunnleggende språkferdigheter som forutsetning for optimal 

fungering her og nå, men også som forutsetning for videre læring. 

 

B) Sosial kompetanse 

Det handler om å samspille positivt med andre, om turtaking og å ta initiativ til lek og 

vennskap. I dette komplekse samspillet skal barna både fremme seg selv og egne behov og 

interesser, samtidig som man skal evne å regulere egen atferd, sette egne behov til side og la 

andre slippe til. Det dreier seg om å gi og ta, være rause og inkluderende for det som er 

annerledes og ulikt en selv. Dette er en livslang og kontinuerlig øvelse. For å få og beholde en 

venn trenger barnet en viss sosial kompetanse og det er vi voksne i miljøet rundt barnet som 

må legge til rette for at alle barna skal oppleve gleden vennskap gir. Barna trenger støtte og 

tilrettelegging i ulik grad og det er voksnes ansvar å sørge for at alle lykkes ut fra sine 

forutsetninger. 

 

I virksomhet «Oppvekst» er en plan for sosial kompetanse under utarbeiding, og 

hovedområdene her vil omhandle: 

Empati 

Samarbeid 

Selvhevdelse 

Selvkontroll 

Ansvarlighet 

 

Barnehagene og Vestgård skole inngår høsten 2016 et samarbeid med Lions om «Mitt valg»; 

et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse med fokus på 

forebyggende arbeid. 

 

Mål: At alle barna skal få og beholde en venn. 
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C) Tidlig innsats 

Barndommen er en livsfase med egenverdi. Det betyr at barndommen og barnehagelivet ikke 

bare er forberedelse til voksenlivet, samtidig som det er i disse årene grunnlaget for en god 

skolegang og livet som voksen legges. Det er derfor avgjørende at barna i barnehagen får 

erfaringer og opplevelser, kunnskaper og ferdigheter som gjør dem rustet for det de senere 

skal lære og oppleve. I vår rammeplan står det hva barna skal oppleve, erfare og få kjennskap 

til. I barnehagen skal vi se til at barna kommer inn i en god utviklingsspiral ved å støtte og 

utvikle nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Vi skal gi barna gode språklige ferdigheter og 

sosial kompetanse som hjelper barna til å lykkes her og nå og i fremtiden. 

 

Tidlig innsats betyr også at vi tidlig skal oppdag barn som trenger ekstra støtte og 

tilrettelegging. Vi skal ha god dialog med foreldre og foresatte og samarbeide godt med andre 

instanser til det beste for barnet. Samtidig er vi bevisst på at barn er ulike, de utvikler seg i 

forskjellig tempo og de har ulike interesser og behov. Dette er uansett ikke en motsetning til å 

se og oppdage barn tidlig og gi dem det de trenger. Barnehagen skal være sosialt utjevnende 

og bestrebe seg på å gi alle barn en god start, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. 

 

Virksomhet «Oppvekst» har utarbeidet en handlingsveileder i forhold til «Barn som 

bekymrer». 

 

Mål: Å gjennom barnehagens helhetlige tilnærming sørge for at barna får en god start  på 

livet. 

 

D) Fagområdene 

Fagområdene er fordelt på 7 områder som er nært knyttet sammen og som griper inn i 

hverandre. Fagområdene påvirker hverandre og fremstår som ulike ut fra hvilke områder vi 

jobber med samtidig. Å arbeide med fagområdene hver for seg er derfor verken ønskelig eller 

mulig. I årsplanen sier vi kort noe om hvert enkelt område. Hvordan vi jobber med hvert av 

dem redegjøres det for gjennom året i månedsbrev og annen dokumentasjon. Det er viktig at 

vi som jobber i barnehagen er kunnskapsrike og knytter fagområdene til det som skjer i 

barnehagen på en systematisk og god måte. Vi har ett overordnet mål som gjelder alle 

fagområdene: 

 

Mål: Å knytte fagområdene til hverdagssituasjonene i barnehagen. 

 

1. Kommunikasjon, språk og tekst 

Dette fagområdet er et av satsningsområdene i barnehagen. Grunnleggende språklige 

ferdigheter er avgjørende for barnets utvikling. Vi mener her både verbal og non-verbal 

kommunikasjon. Vi nevnte tidligere vårt helhetlige barnesyn, Vi kan si at språklige 

ferdigheter griper inn og påvirker hele barnet. Det er en forutsetning for samspill med andre 

og for deltakelse i lek. I lek og samspill bruker barna språket og øver dermed ferdighetene 

ytterligere. Barnet har da kommet inn i en god utviklingsspiral som påvirker hele barnet. 

Språket er også redskap for barnets evne til å reflektere, filosofere og uttrykke følelser. Vi vet 

også at et godt ordforråd gir et fortrinn for videre læring, og dette er noe som må gjenspeile 

språkarbeidet i barnehagen. 

 

Barn i barnehagen lærer best gjennom å være språklige aktive og språklige aktiviteter er og 

skal være nært knyttet opp til hverdagssituasjoner og det naturlige samspillet i barnehagen. De 

voksnes rolle blir å være gode språklige forbilder og å legge til rette for et rikt språklig miljø 
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hvor alle barna gis gode språklige utviklingsmuligheter. Selv om den språklige stimuleringen 

skal være naturlig og tilpasset hverdagssituasjonene, skal den være reflektert, helhetlig og 

basert på kunnskap fra personalets side. 

 

 

Eksempler på arbeid med dette fagområdet: 

- Samtale, kommunikasjon og samspill i de ulike situasjonene en barnehagehverdag 

består av – de voksne er gode språklige forbilder. 

- Litteratur! Vi skal lese mye og lage gode lesestunder hvor barn kan være aktive og 

deltakende.  

- Aktiv bruk av språk i lek og i gruppeaktiviteter. 

- Ha samlinger i mindre grupper slik at alle barna slipper til og kan delta på en aktiv 

måte. 

- Lek med rim og regler. 

- Litteratur og spill anbefalt av ppt og andre faginstanser. 

 

2. Kropp, bevegelse og helse 

Barn er kroppslige aktive og i løpet av de første årene tilegner barna seg mange ferdigheter på 

det motoriske området. De opplever og lærer gjennom kroppslige erfaringer. Det blir da viktig 

at vi fokuserer på «pedagogiske rom» slik vi har beskrevet tidligere i planen, miljøet må innby 

til kroppslige utfordringer og stimulere til fysiske aktiviteter. Vi skal være mye ute, være 

regelmessig på tur, benytte oss av idrettshall og bruke naturlekeplassen «Øya». 

 

Inn under dette fagområdet finner vi også mat og måltider som har stort fokus hos oss. Vi tror 

at det barna spiser og drikker påvirket atferd, konsentrasjon og evne til lek og læring. Vi tilbyr 

en blanding av brødmat og varmmat, men frukt, bær og grønnsaker serveres hver eneste dag 

og til alle måltider. Selve måltidene er også viktige og skal representere fellesskap og hygge i 

tillegg til at det er et virkemiddel for språklige aktiviteter og sosialt samspill. Vi øver 

begreper, vi trener på å be om å få tilsendt mat og vi filosoferer og undrer oss i et språklig 

fellesskap rundt bordet. Et måltid kan inkludere alle fagområdene. 

 

Eksempler på arbeid med dette fagområdet: 

- Trygge og utfordrende innemiljø med rom for varierte opplevelser. 

- Et utemiljø som stimulerer behov for å løpe og bedrive grovmotoriske aktiviteter. Vi 

har også fokus på ute at man skal kunne leke rollelek - både i sandkassa, på 

lekeapparatene eller ellers med sykler eller andre leker. 

- Turer utenfor barnehagens område. 

- Idrettshallen. 

- Sunn og variert kost i måltider som både et sted for hygge og læring. 

 

3. Kunst, kultur og kreativitet 

Arbeid med dette fagområdet gir barna muligheter til å uttrykke seg på måter som ikke 

nødvendigvis krever verbalt språk og ferdigheter. Gjennom kunst og kultur kan vi finne 

samhørighet og fellesskap som gir opplevelser og gleder uavhengig av etnisk opphav eller 

språklige preferanser.  

 

Eksempler på arbeid med dette fagområdet: 

- Sang og musikk. 

- Dans og drama. 

- Litteratur. 
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- Tegning, maling og andre formingsaktiviteter. 

- Voksenstyrte sang- og ringleker. 

- Lek med forskjellig utstyr og materiale. 

- Å bruke det vi har på andre måter enn det i utgangspunktet var tenkt. 

 

 

4. Natur, miljø og teknikk 

Barna skal få naturopplevelser og lære å bli glad i naturen og det den har å tilby. Dette 

fagområdet rommer mye av det barna allerede er opptatt av, som fugler, insekter, andre dyr og 

planter. Å bruke forskjellig (digitalt) utstyr, å forske og undersøke, er sentralt på alle 

avdelinger – og særlig på førskolen. Vi må ta i bruk det vi har av materiell og utstyr for å se 

om vi kan finne svar på det vi undrer oss over av små og store spørsmål. 

 

Eksempler på arbeid med dette fagområdet: 

- «ØYA» - vår egen naturlekeplass. 

- Steder i nærområdet – som bygdetunet, akebakken, speiderhytta osv… 

- Vi følger endringer og kjennetegn i naturen de ulike årstidene. 

- Vi har forskjellig forsker-utstyr som barna kan bruke, som forstørrelsesglass, hover og 

diverse. 

- Alle avdelinger har ipad. Disse brukes i språkarbeidet, men også som verktøy for 

barna for å finne ut ting de lurer på, skaffe seg kunnskap innenfor et område osv. 

- Kildesortering. 

 

5. Etikk, religion og filosofi 

I Solhaug opplever vi at dette fagområdet har en fremtredende plass. Filosofi og undring er i 

høysete og knyttes naturlig til de andre fagområdene. Når det gjelder samspill med andre og 

løsning av konflikter, er dette fagområdet viktig. Hva er rett og galt og hvorfor? Toleranse og 

aksept for det som er ukjent og annerledes er også en del av arbeidet med samspill og sosial 

kompetanse. 

 

Eksempler på arbeid med dette fagområdet: 

- Undring og filosofiske samtaler. 

- Konfliktløsning. 

- Litteratur. 

- Empati, toleranse og forståelse for det som er annerledes. 

- Tradisjoner knyttet til de ulike høytidene. 

 

6. Nærmiljø og samfunn 

Barn i Solhaug er en del av en avdeling innad i barnehagen, samtidig som de tilhører 

barnehagen som helhet. Barnehagen er igjen en større del av et samfunn, vi samarbeider med 

de andre barnehagene og de andre virksomhetene i «Oppvekst» for øvrig. Vi utforsker og 

oppdager nærmiljøet og dette er med på å styrke barnas tilhørighet til Skiptvet kommune. 

Sollia besøker vi til jul og 17.mai og tidvis har vi et samarbeid med dem som inkluderer 

regelmessige avtaler som innebærer sang og underholdning. 

 

Eksempler på arbeid med dette fagområdet: 

- Turer til Sollia for å synge og underholde. 

- Turer til biblioteket, brannstasjonen og andre virksomheter i kommunen. 

- Turer til kirken i forkant av jul og påske. 

- Fortellinger om kommunen og kommunevåpen. 
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- Samarbeid med Bro gård for de yngste barna. 

- Barna er med hverandre hjem og har med venner hjem fra barnehagen. 

 

7. Antall, rom og form 

Vi opplever at barna tidlig er opptatt av tall og telling, det er også en tidlig del av deres 

språklige kompetanse. Med sin nysgjerrige væremåte utforsker de rom og form, gjennom lek 

og aktivitet blir barna kjent med språk og begreper til det vi senere kjenner som matematikk. 

Vi leker med former og størrelser og mønster, vi måler, sorterer og sammenligner. 

 

Eksempler på arbeid med dette fagområdet: 

- Spill. 

- Lek og aktiviteter – inne og ute. 

- Språklig bevissthet knyttet til mønster, plassering, størrelser, rom og form. 

- Konstruksjonslek, f.eks duplo, lego, klosser osv. 

 

 

Arbeidsmåter 

 
A) Prosjektarbeid 

Gjennom året gjennomføres ett eller flere prosjektarbeid eller temaarbeid. Temaarbeid er ofte 

noe vi voksne har bestemt på forhånd eller kanskje et ferdiglaget opplegg - som brannvernuke 

med «Eldar og Vanja». Prosjektarbeid er derimot noe større og mer altomgripende. Dette er 

ikke planlagt fra de voksnes side med en begynnelse og slutt, men man er likevel avhengig av 

voksne som setter rammer, legger ut «spor» og gir det innhold. De voksne griper barns 

uttrykk og innspill og fører sammen med barna prosjektet i en retning man ikke vet hvor 

ender når man begynner. Underveis kan veien gå i helt andre retninger enn man først hadde 

sett for seg, dette vet man aldri før man ser hva barna er opptatt av og hvor de viser vei. 

Uansett hvor prosjektet går skal det være preget av voksne som systematisk og strukturert gir 

det innhold og på den måten gis barna mestrings-og læringsopplevelser som grunnlag for god 

utvikling. Voksne driver med sitt engasjement og sin interesse prosjektet videre sammen med 

barna. Prosjektet griper inn i alle sidene ved barnehagelivet og alle fagområdene knyttes til i 

større eller mindre grad. Som beskrevet også under overskriften «Danning og barns 

medvirkning», betyr ikke det å gripe barns fokus at voksne skal være passive tilskuere. 

Voksne bidrar underveis og sammen med barna og gjør på den måten prosjektarbeid til en 

spennende og givende læringsprosess barna kan føle et eierforhold til i et lystbetont miljø.  

 

Mål: At barna opplever eierforhold til prosjektene i barnehagen. 

 

B) Kvalitetsutvikling og pedagogisk dokumentasjon 

Det kan ofte være vanskelig å si noe om hva kvalitet i barnehagen er. Det som skjer i 

barnehagen og det barna opplever og lærer, er ofte knyttet til kommunikasjon, samspill og 

relasjoner. Hvordan måler man en relasjon og hvordan den påvirker barns trivsel, læring og 

utvikling? Likevel er det slik at kvaliteten i barnehagen først og fremst er avhengig av de 

menneskelige ressursene – av det som foregår i relasjonene mellom menneskene, at vi har 

samspill med god kvalitet. På den måten kan vi si at vi som arbeider i barnehagen og hvilken 

kompetanse vi har, er avgjørende for kvaliteten på barnehagen og hvilke muligheter 

barnehagens barn gis. Å ha en god barnehage betyr derfor at vi hele tiden må jobbe for at det 

skal være voksne med god kvalitet som jobber i barnehagen.  
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I barnehagen vår er det en kvinnelig personalgruppe. Det gjør oss likevel ikke til en homogen 

gruppe – vi har ulik alder, bakgrunn og utdanning. Barna og barnehagen trenger oss alle. Vi 

har forskjellige ressurser og ferdigheter som samlet gjør oss til en kompetent personalgruppe. 

Det som derimot er viktig, er at vi møter barna ut fra et felles ståsted, en felles grunnmur med 

et barnesyn som er forenelig med å nå målene i rammeplan og lovverk. Dette felles 

barnesynet handler ofte om holdninger og væremåte. Noen har en gang sagt at «Man må 

forstyrre praksis for å utvikle praksis». Det betyr at vi stiller spørsmål ved praksis ved å bruke 

det som kalles «pedagogisk dokumentasjon». Det betyr at vi bruker praksisfortellinger, bilder, 

tegninger osv og så stiller vi spørsmål som kan være: 

 

- Hva skjedde her? 

- Hva tror dere barnet lærte? 

- Hva tror dere den voksne lærte? 

- På hvilken måte er dette forenelig med å nå målene i årsplanen? 

- Hva slags holdninger viser den voksne her? 

- Kunne denne historien endt annerledes? 

- Finnes det overføringsverdi til andre situasjoner i barnehagen? 

- Og så videre… 

 

Solhaug barnehage er en faglig virksomhet. Faglig påfyll er viktig for å utvikle personalets 

kompetanse. Dette kan være lesing av faglitteratur internt i barnehagen, men det kan også 

være kurs, foredrag eller etter-og videreutdanning. Det er dog ikke tilstrekkelig å bare lese en 

fagtekst, den må også jobbes med, bearbeides og knyttes til egen praksis slik at vi kan utvikle 

eksisterende praksis og gjøre barnehagen enda bedre. Det er det personalmøter og plandager 

brukes til. Avdelingsmøtene brukes også til faglige refleksjoner over egen praksis, disse 

ukentlige møtene er ikke bare fora for praktiske diskusjoner og avgjørelser. 

 

Myndighetene uttrykker at barnehagetilbudet er todelt – det er BÅDE en utviklingsarena for 

barn under skolepliktig alder OG er velferdstilbud for småbarnsforeldre. Vi strekker oss langt 

for å imøtekomme foreldrenes ønsker og behov. Enkelte ganger er disse ønskene og behovene 

forenelig med hva vi i barnehagen ser er gjennomførbart ut fra våre arbeidsmåter og mål for 

barnehagen, andre ganger er de ikke det. Vår erfaring er at gjennom god dialog, ryddig 

kommunikasjon og faglige begrunnelser har vi et godt utgangspunkt for et konstruktivt 

samarbeid. Det er en god kvalitet ved barnehagen at vi har et samarbeid med foreldrene preget 

av daglige treff-punkter og lav terskel for å kunne drøfte ulike saker. 

 

Mål: At barnehagen skal ha personale med høy grad av refleksjonsevne og selvinnsikt som 

grunnlag for å forstå egen påvirkning for god kvalitet.  

 

 

C) Samarbeid med andre 

1. Foreldrene 

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere! Vi møter dem i uformelle settinger som ved 

henting og levering, men vi har også et mer formalisert samarbeid i foreldresamtaler og 

foreldremøter. Ved behov, har vi et tettere og videre samarbeid også utover dette. Det er 

viktig for oss at foreldrene har tillit til oss. Et godt og tillitsskapende samarbeid er dog 

avhengig av begge parter. 

 

2. Innad i barnehagen 
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Solhaug barnehage er ikke stor. Fysisk sett er avdelingene også i nærheten av hverandre og de 

samarbeider godt. Vi har også grupper på tvers, og jobbrotasjon sørger for at personalet 

kjenner hverandre og alle avdelingene tilstrekkelig for at vi skal tenke helthetlig og dra i 

samme retning. Vi har flere fora for møter og utviklingsarbeid internt i barnehagen. 

 

3. De andre virksomhetene i «oppvekst» 

Siden oktober 2014 har kommunens barnehager vært organisert i samme virksomhet som 

skolene og familiens hus (helsestasjon, barnevern, ungdomskontakt og koordinator for 

funksjonshemmede). Dette gir oss mulighet til å tenke helhetlig om barns oppvekst. Vi har 

månedlige møter hvor lederne i alle nevnte virksomheter deltar, men vi har også møter hvor vi 

styrerne møtes sammen med oppvekstsjefen. 

 

4. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste – PPT 

Ppt er vår og foreldrenes samarbeidspartner i saker hvor henvisninger, utredninger og 

enkeltvedtak inngår. Vi har også mer uformelle møteplasser med ppt hvor vi diskuterer og 

drøfter mer overordnede og generelle saker. 

 

5. Barne-og ungdomspsykiatri – BUP og Åsebråten barne-og ungdomspsykiatriske 

klinikk 

Vi samarbeider med bup i saker der det er behov. Bup og Åsebråten er også veiledere og 

samtalepartnere for foreldre og personale både i spesifikke og generelle saker. 

 

6. Kirkelund skole og Askim videregående skole  

Vi har elever på utplassering både i arbeidsuker, valgfag og praksis. 

 

7. Høgskolen i Østfold 

Høgskolen tilbyr ulik etter- og videreutdanning for assistenter, fagarbeidere og 

barnehagelærere.  

 

Mål: At samarbeidet mellom barnehagen og andre samarbeidspartnere skal oppleves godt og 

tilfredsstillende og gi riktig hjelp til riktig tid barna og deres familier. 
 


