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SOLSIDA BARNEHAGE 
GJEMNES KOMMUNE 

 



Vi er en kommunal barnehage med tre 

avdelinger; Solkroken, Lurvelegg, og 

Tyrirota.  

Vi er den største barnehagen i 

Gjemnes. Vi har hovedsakelig barn fra 

Batnfjordsområdet her, men også barn 

fra andre deler av kommunen.  

 

 

 

  

Barnehageloven §1 Formål:  

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov 

for omsorg og lek, 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.»  

 



Vårt pedagogiske verdigrunnlag  

Barn og barndom  

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Barnehagen skal 

være et sted der alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og leik. 

Tiden i barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar 

til å legge grunnlaget for et godt liv. Alle handlinger og avgjørelser som berører 

barnet skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, jfr. Grunnloven § 104 og 

barnekonvensjonen art. 3 nr 1. Dette er et overordnet prinsipp som gjelder all 

barnehagevirksomhet.   

Videre skal barna møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnas 

opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine 

egne liv. Barns medvirkning er viktig for at de skal få en reell mulighet til å påvirke 

sine liv. I barnehagen skal det være rom for ulike forutsetninger, perspektiver og 

erfaringer som barna har, og det er viktig at barna utvikler et positivt forhold til seg 

selv og tro på egne evner. Dette må gjøres i samspill med barn og voksne. Barna 

skal møtes med empati, og få mulighet til å utvikle egen empati og evne til tilgivelse.    

 Leik er førskolebarns viktigste aktivitet, det er 

gjennom leik barn lærer og utvikler seg. Å få delta i 

leik og å få venner er viktig for at barna skal trives 

og få en meningsfull hverdag. I samhandling med 

hverandre legges grunnlaget for læring og sosial 

kompetanse. Vi ønsker å legge til rette for et godt 

og variert lekemiljø både inne og ute, som 

inspirerer til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. 

Barn har sin egen form for humor, og det er viktig å 

ta vare på deres humor og glede.   

Leik og læring foregår i det daglige samspillet med 

andre mennesker og med miljøet. Vi legger vekt på at barnas interesser og 

spørsmål, kunnskap og ferdigheter skal danne grunnlag for læringsprosessene i 

barnehagen vår. Gjennom erfaringer og opplevelser kan vi sørge for et godt 

læringsmiljø. Trygge omgivelser og voksne som gode rollemodeller er viktig, både 

for det enkelte barn og for hele barnegruppa. Språkutvikling og sosial kompetanse 



skjer i samspill og relasjon mellom barn og voksne, og barna i mellom, og læringen 

vil være preget av kvaliteten på dette samspillet. Personalet skal vektlegge en 

anerkjennende væremåte i forhold til barns leik, læring og utvikling.   

Omsorg er noe vi gir barna hver dag, barn har rett til omsorg og skal møtes med 

omsorg. De ansatte i barnehagen skal være oppmerksomme og åpne for det unike 

hos hvert enkelt barn, det unike i situasjonen og i barnegruppa som helhet. En 

omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til 

samspill. Omsorgen barna møter hos oss voksne vil de selv bruke i møte og samspill 

med andre. Dette er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Det handler også 

om barns omsorg for hverandre, å gi barn muligheten til å gi hverandre og ta imot 

omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Barn må få hjelp til å 

oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. Oppdragelse og 

danning må skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.   

  

Trygghet for de yngste  

På Tyrirota, småbarnsavdelinga vår, arbeider vi i første rekke med trygghet og 

omsorg, og at oppstarten i barnehagen skal bli god både for barna og foreldrene. Vi 

legger vekt på at barnet skal få god tid til å bli kjent med barnehagen, de andre 

barna og personalet.  På Tyrirota skal det være tid, ro og rom til undring, mestring og 

leik både inne og ute. Personalet bruker tid til å være på gulvet sammen med barna, 

støtte barna i deres utforsking av omgivelsene, og være en trygg base som barna 

kan komme tilbake til når de trenger det. Vi har erfaring med at det er lurt å bruke 

lang tid på denne prosessen, da tryggheten som de minste får til barnehagen er med 

på å skape gode læringsprosesser senere i barnehagelivet. Det er et bevisst valg fra 

vår side å samle de yngste på en småbarnsavdeling, slik at de får mulighet til denne 

gode oppstarten av barnehagelivet.   

Overgangen fra hjem til barnehage kan være stor for mange barn og foreldre. Vi vil 

derfor invitere nye barn og foreldre inn på besøk i barnehagen vår før oppstart, slik 

at denne overgangen kan bli lettere. Det er individuelt hvor lang tilvenningstid det 

enkelte barn har behov for, derfor er det fullt mulig å bruke mer enn 3 dager som det 

har vært tradisjon for. Det er viktig at barnet får korte dager de to-tre første ukene i 

barnehagen, for at overgangen skal bli best mulig.    



Natur og uteliv 

 

Vi fortsetter med samme satsningsområde som i fjor. Året som gikk har gitt oss 

mange gode minner og erfaringer i «ryggsekkene» våre. Disse vil vi bygge videre på.  

 

«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få 

oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan 

forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre 

erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.» (Rammeplan 2017)  

 

Hva skjer når vi går utenom gjerdet i barnehagen og trer inn naturen? Vi har over 

lengre tid sett at voksenrollen endres ute i naturen. Hvorfor og hvordan skjer dette? 

Naturen gir barn og voksne tid og rom for et samspill uten forstyrrelser. Relasjonen 

mellom barn og deres betydningsfulle voksne former barns oppfatning av seg selv. 

Positive relasjoner øker også den voksnes motivasjon for å være sammen med 

barnet og ta seg av det. Fordi positive og nære relasjoner fører til trivsel for barn og 

voksne er det en investering for å forebygge senere samarbeidsutfordringer og 

eventuell atferdsproblematikk hos 

barnet.  

 

Naturen som lekeplass har andre 

kvaliteter og spilleregler enn 

barnehagens inne- og utemiljø. Den 

har noen kvaliteter som vanskelig lar 

seg kopiere. Det er alltid et ledig 

"rom", om man ønsker å være i fred. 

Trær, stein, gress og snø. Naturen 

fremmer fantasien i barns lek. Man 

tenker først og fremst på at lek i ulendt 

terreng er utviklende for barns 

motorikk. Men forskere er enige om at 

det også påvirker barns språkutvikling, 

utviklingen av sosial kompetanse og 

selvbilde. 



 

 

Vi har mye natur rundt barnehagen vår, og også uteområdet er variert, med både 

bakker og skog. Samtidig med å være ute i naturen blir vi kjent med nærmiljøet rundt 

barnehagen, og barna kan lære seg å ta vare på naturen for at andre skal ha glede 

av den. Avdelingene vil tilpasse aktivitetene i natur og uteliv til sin barnegruppe.  

 

Demokrati  

Samfunnet er i stadig utvikling. Økt mangfold og økt individualisering er en 

konsekvens av dette, og det skaper behov for demokratiforståelse, respekt for 

forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap med andre. 

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler forståelse for samfunnet de er en del av, 

og fremme demokrati ved å gi barna muligheten til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle 

barn skal kunne oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til 

barnehagens innhold gjennom planlegging og vurdering jfr. Barnehageloven 

paragraf 3: “Barn skal jevnlig få mulighet til deltakelse, planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med 

dets alder og modenhet”. Det er viktig at barna blir tatt på alvor med det de viser 

gjennom kroppsspråk, det de sier og mener, og at de føler at de blir hørt på. Det er 

viktig at barna opplever å bli synliggjort i barnehagen, på en slik måte at de kjenner 

igjen det som de har jobba med. Nøkkelen til barns medvirkning er samspillet 

mellom voksne og barn, et anerkjennende samspill gir et godt grunnlag for at barnet 

skal føle at det har medvirkning på sin egen hverdag.   

 

Målet i Solsida Barnehage er at alle barna skal oppleve å bli sett, hørt og tatt på 

alvor ut fra egne forutsetninger. Vi skal ta hensyn til barns alder, funksjonsnivå, 

kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. Vi skal tilrettelegge for at ulike 

individer, minoritetsspråklige barn og barn med nedsatt funksjonsevne skal møtes 

med respekt for at de er forskjellige. Dersom barnet skal oppleve at det å utrykke 

seg er viktig, må de bli møtt med anerkjennelse for egne tanker og meninger. For å 

gjennomføre det må vi:  

 Se hvert enkelt barn og gi det anerkjennelse for egne tanker og meninger.  



 Være positivt innstilt til barns utrykk.  

 Ta barnas innspill med i planlegging.  

 Fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold.  

 Tilrettelegge for godt foreldresamarbeid.  

 Ivareta barna og skape et inkluderende miljø. 

  

 

Eksempel på praktisk gjennomføring:  

 Alle barn og foreldre skal bli møtt av en ansatt hver morgen og ettermiddag.  

 Alle barn får i løpet av tiden i barnehagen være dagens/ukens hjelper der de 

får oppgaver som å rydde og koste, samt hjelpe til med å forberede måltid. 

Det kan innebære å dekke bord, smøre på skiver, tilberede varmmåltid, 

skjære frukt og velge bordvers. Barnet får selv velge om det ønsker å hjelpe til 

eller ikke.  

 Legge til rette for frilek i løpet 

av dagen der barna får velge 

aktivitet de vil være med på.  

 "Barnas valg" der barna får 

stemme på ulike aktiviteter, 

og den aktiviteten med flest 

stemmer blir gjennomført.  

 Bursdagsbarn får velge noe 

godt fra en bursdagsmeny.  

 Stille åpne spørsmål der 

barna kan påvirke 

beslutninger.  

 Ta hensyn til barnas 

interesser og innspill.  

 

Mangfold og gjensidig respekt  

I det norske samfunnet er det mye mangfold, og det er viktig at dette mangfoldet blir 

synliggjort i barnehagen. Respekten for menneskeverdet synligjøres ved å verdsette 

og fremme dette mangfoldet i samfunnet vårt. Det finnes mange måter å tenke, 



handle og leve på, og dette skal barna få oppleve i barnehagen. Alle kan lære av 

hverandre, og det er viktig å ta vare på barns nysgjerrighet og undring over likheter 

og forskjeller. Barn skal føle seg sett og anerkjent for den de er, og at hver enkelt sin 

plass og verdi i fellesskapet blir synliggjort. Det er mange ulike variasjoner i verdier, 

religion og livssyn, og også i kulturelle og individuelle forutsetninger. Alt dette skal 

tas hensyn til i barnehagens arbeid med mangfold og gjensidig respekt. Dette 

arbeidet kan også ses i sammenheng med barnets danningsprosess, som alle må 

igjennom for å bli en aktiv deltaker i samfunnet. Danning handler blant annet om å 

utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter, noe som er 

vesentlig for å tilegne seg ny kunnskap og å justere sin egen atferd i forhold til andre.    

  

 

Likestilling og likeverd 

I tråd med Rammeplana skal barnehagen fremme likeverd og likestilling uavhengig 

av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, 

etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.  Å jobbe for å fremme 

likestilling og likeverd, innebærer å motvirke alle former for diskriminering. Videre 

innebærer det at alle barna i barnehagen skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og 

oppmuntret til å delta i fellesskapet i barnehagen.   

 

 

Bærekraftig utvikling  

Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold. Vi ønsker at barna 

skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Dette lærer vi best ved å 

være ute i naturen og oppleve den på nært hold. Slik kan barna bli kjent med 

naturens mangfold, og oppleve tilhørighet til naturen. På den måten ønsker vi at 

barna skal utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige 

utfordringer, samt utvikle en forståelse av hvordan en kan ta vare på miljøet og 

naturen. Vi ønsker også å gi barna et gode holdninger og forståelse av hvordan 

søppel kan sorteres for å bidra til å bevare miljøet, samt det å kun forsyne seg med 

den maten man greier å spise, for å forhindre at store mengder mat kastes. 

Barnehagen har slik en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for 

et mer bærekraftig samfunn.   



Livsmestring og helse  

Barnehagen skal bidra til å fremme barnas fysiske og psykiske helse, ved å ha en 

helsefremmende og forebyggende funksjon. Vi ønsker at barna i barnehagen skal 

oppleve livsglede, mestring, trivsel og følelse av egenverd. Dette ønsker vi å oppnå 

ved å fokusere på å bygge relasjoner og vennskap barna i mellom, samt forebygge 

at barna opplever mobbing og krenkelser.  

  

I samspill med andre utvikles barn sine sosiale ferdigheter. Barnehagen skal være et 

trygt sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 

Barna må støttes i å mestre motgang, håndtere utfordringer og konflikter og bli kjent 

med egen og andres følelser. Slik ønsker vi å bygge sterke barn som mester 

utfordringer som livet kan by på også senere.  

 

Barnehagen skal være et sted der barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling 

fremmes. Vi ønsker at barna skal delta i aktiviteter der de får utfordringer tilpasset 

sitt nivå. Variasjon er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og 

kroppsbeherskelse, og vi vil legge opp til varierte fysiske aktiviteter både inne og ute.  

Dette kan være både organiserte aktiviteter, tur og frilek. Vi vet at kroppslig mestring 

gir positiv selvoppfatning for barnet. Samtidig skal de barna som har behov for det, 

få mulighet til ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagedagen.   

 

Videre ønsker vi å bruke måltider og matlaging i barnehagen som en arena for å 

utvikle matglede og lære barn om sunne helsevaner. Foreldre må også bidra til at 

barn opplever livsmestring og god helse, og det er derfor viktig å ha fokus på fysisk 

aktivitet og variert og sunt kosthold hjemme også.   

 

Barnegruppa  

Vi har en aktiv og kjekk barnegruppe. I år er det 44 barn som har plass her i 

barnehagen. Barna er fordelt på tre avdelinger, Tyrirota (1. åringene), Lurvelegg (2-3 

åringene) og Solkroken (4-5 åringene). I hverdagen deles barna også inn i grupper 

innad på avdelingen. Da kan gruppene både være aldersinndelte, og på tvers av 

alder. Vi opplever at barna syns det er kjekt med ulike gruppeaktiviteter, og de spør 

gjerne etter neste gang det skal være gruppeaktivitet. Gruppene fordeler seg slik:  



  

Gul gruppe 

Barn f. 2014 

9 barn 

Blå gruppe 

Barn f. 2015 

11 barn 

Grønn gruppe 

Barn f. 2016 

8 barn 

Rød gruppe 

Barn f. 2017 

7 barn 

Lilla gruppe 

Barn f. 2018 

9 barn 

 

Kjernetid i barnehagen er fra kl. 09.30 til kl. 14.00. De aller fleste aktivitetene blir 

gjennomført innenfor dette tidsrommet, derfor er det lurt å merke seg denne tiden 

med tanke på levring og henting av barna. For noen barn kan det være vanskelig å 

komme eller bli henta midt i en aktivitet Dette gjelder også frokostmåltidet. Det er 

greit å være her i god tid om barnet skal spise frokost 8.30. Vi må få beskjed om 

barnet ikke kommer i barnehagen (eller kommer senere), og det vil vi ha før kl. 09.00 

på morgenen. Da vet vi hvor mange barn som kommer, og kan fordele ressursene 

våre når vi har morgenmøte.   

Tyrirota 

På Tyrirota legges det mye vekt på trygghet og 

tilvenning. Faste rutiner og varme voksne med 

tid til barnet er viktig. Tillit og trygghet bygges 

gjennom gode relasjoner, og det brukes lang tid 

på tilvenning. Tyrirota jobber med ulike tema i 

løpet av året, og bruker sang, rim, regler, 

formingsaktiviteter, bilder og sansene for å 

formidle disse. Det vil bli brukt tid på fortellinger 

som Pannekaka, Bukkene Bruse og 

Tommeliten, samt sanger, rim og regler. I tillegg 

vil vennskap være et sentralt tema for året. Alle 

barna skal oppleve å være inkludert i fellesskapet på avdelinga, og det å ha en venn. 

Alle barna skal møtes for den de er, og personalet skal hjelpe barna med å trives 

med seg selv og sammen med de andre barna.   

 

 

 

 

 



Lurvelegg 

Avdelingen for de midterste barna, 2 og 3 åringene. 

Kropp og bevegelse kjennetegner alderen. 2 åringen 

er midt i utviklingen av verbalspråk, og 3 åringen 

jobber seg inn i rolleleken. Vi legger til rette for at 

barna skal få utfordringer etter alder og modning, slik 

at de kan utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg 

selv.  

For barna i denne alderen er det nære og forutsigbare 

viktig. Det å få ting repetert, holde på med tema og 

aktiviteter over en lengre periode slik at de blir godt 

kjent med materialet/figurer, og lærer å oppdage nye 

ting hver gang de leser/forsker på temaet. 

Hverdagssituasjoner: Benevne hva vi gjør, utvide 

barnas eksisterende språk, bygge ordforråd og 

språkforståelse. Høytlesing, hvor vi også tar med oss 

det vi leser om inn i leken, formingsaktiviteter, ut på tur. 

Utvide den leken som allerede er der.  Det å dele gruppa i mindre enheter gjør at vi 

enklere kan se enkeltbarna, og det kan være lettere for barna å være seg selv når 

forholdene er mindre.  Språksamlinger prøver vi å ha flere ganger i uka. Det kan 

være seg alt fra å lese en bok, til kims lek, sangstund etc. En fin måte for barna å få, 

og bruke språket på. 

Selvstendighet er noe vi setter høyt, og gjennom «la mæ få klar det sjøl» øver vi 

daglig på at barna skal bli trygg på å kle på seg selv, smøre egen mat, tømme i 

koppen sin etc. Vi ønsker at barna skal gjøre mest mulig selv. Det er iboende i 

barnet å få hjelpe til, og det får barna tilbud om i forhold til f.eks. å dekke bord, lage 

lunsj (også frokost), skjære frukt. Rydding er også en fin aktivitet hvor barna får brukt 

lyst – så lenge vi gjør det spennende og er der å støtter/veileder når det trengs. 

 

 



Solkroken 

Solkroken er avdelinga for de eldste barna i barnehagen. Her går det 20 barn som er 

4 og 5 år gamle. De er i den rette alderen for å ha et behov om å bli sett og hørt, 

følelser er i sving og det er lett å mene noe om «den andre». For å mestre livets 

motgang og utfordringer må vi først og fremst gradvis lære oss å forstå, akseptere 

og håndtere egne følelser. Kombinert med fokusområdet natur og uteliv, skal vi i år 

jobbe med fagområdet «kropp, bevegelse, mat og helse».  

Vi skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og 

andres grenser. Vi skal jobbe med «meg selv» og at vi har ei positiv oppfatning om 

oss selv.  

Selvstendighetstrening i barnehagen er viktig – og det å legge opp til at barna skal få 

klare mye på egenhånd, vil være med på å gi mestringsfølelse. Det kan være alt fra 

å helle drikke i koppen sin, ha på strikk under sko, dra igjen glidelås, tørke opp evt. 

søl, smøre mat selv og lignende. Det ligger læring i alt som gjøres. I sånne 

læringssituasjoner skal barnet få tid og anledning til å prøve selv, i forhold til alder og 

modenhet, og deretter ha mulighet for å be om 

hjelp fra en voksen eller et annet barn.  

Vi er glade i å være ute på tur, og prøver å være på 

tur i all slags vær og føre. Vi har fast turdag en dag 

i uka, samt at vi kan ta oss spontane turer utenom. 

Speiderplassen, som ligger litt bortenfor 

barnehagens områder, er et fint turmål som vi 

kommer oss til om vinteren også. Her har vi 

gapahuk og bålplass, og skogen byr på mange 

muligheter. Vi har hengt opp disser og taustiger, 

samt at vi ser at barna koser seg med lek i bekken, 

klatring i trær, utforsking og spennende 

skattejakter.  

Vi legger også opp til gruppeaktiviteter inne, hvor vi 

både deler oss opp etter fargegrupper, og grupper 

på tvers av alder. Her har vi fokus på sosial kompetanse og vennskap, og det å gjøre 



noe sammen. Vi ser det kan være med å bidra til det sosiale i gruppa, de får felles 

opplevelser og referanser, noe som kan bidra på en positiv måte i barnas lek.   

 

Progresjon  

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve 

framgang. Barnehagen skal legge til rette for at barna får varierte leke-, aktivitets- og 

læringsmuligheter der de opplever å kunne delta etter sine forutsetninger. Det vil si 

at barna skal få utfordringer som er tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper 

og ferdigheter. Slik skal barna få varierte opplevelser og erfaringer gjennom 

barnehagens innhold. Vi legger opp til aktiviteter gjennom året som dekker innholdet 

i Rammeplanen. Aktivitetene er tilpasset barna sine aldersnivå, og gir barna både 

mestrings- og utviklingsmuligheter.   

Det pedagogiske innholdet i barnehagen henter mål fra Rammeplanens fagområder, 

som er:   

 Kommunikasjon, språk og tekst  

 Kropp, bevegelse, mat og helse  

 Kunst, kultur og kreativitet  

 Natur, miljø og teknikk  

 Antall, rom og form  

 Etikk, religion og filosofi  

 Nærmiljø og samfunn  



Aktiviteter og innhold i barnehagen har ofte mål fra flere av disse fagområdene. Når 

vi planlegger tilpasser vi målene og innholdet i aktiviteten etter hvilken barnegruppe 

som skal være med. Det skal være noe som passer for alle de ulike gruppene som 

er i barnehagen.   

   

 

Språk og språkutvikling  

«Språklige ferdigheter har mye å si for barnas trivsel og følelse av mestring i 

hverdagen. Barn med solid språklig kompetanse vil ha gode forutsetninger for 

samspill med andre, deltakelse i leik, vennskap og læring. Å forstå det som blir sagt, 

og å kunne gi uttrykk for egne tanker, følelser og meninger er viktig for å skjønne hva 

som skjer, samhandle med andre og ha medvirkning. Barn som har vansker med å 

forstå språk, bruke språk eller for å uttrykke seg, kan oppleve at det er utfordrende å 

samhandle med andre i hverdagsaktiviteter og leik. Et godt språkmiljø er avgjørende 

både i et nåtidsperspektiv og i et framtidsperspektiv. De siste årene har 

oppmerksomheten også vært rettet mot hva gode språkferdigheter tidlig i livet har å 

si for senere skoleprestasjoner, og da særlig lese- og skriveferdigheter. Det har vist 

seg å være en sammenheng mellom kvaliteten på det språklige miljøet barnet 

vokser opp i, barnets språklige ferdigheter og lese- og skriveferdigheter senere. 

Derfor er det særlig viktig at barnet får delta aktivt i et barnehagemiljø der det møter 

et rikt vokabular og får mulighet til å delta i språkutviklende samtaler.» (Hentet fra 

Utdanningsdirektoratet: Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat –veileder 2013).  

  

Disse ordene beskriver hvor viktig det er å jobbe godt med å tilrettelegge for at barna 



skal få muligheter til en best mulig språkutvikling. Vi i Solsida barnehage jobber mye 

for å heve personalets kompetanse på språkutvikling, og vi legger vekt på at barna 

skal tilegne seg språket på en lekende og morsom måte. Vi har flere ulike 

pedagogiske verktøy vi kan bruke, men det viktigste er at personalet bidrar med 

engasjement og vilje til å legge til rette for en god språkutvikling for barna. Vi bruker 

mye høytlesing og samtaler i tillegg til pedagogiske verktøy som "Snakkepakken", 

"Språksprell" og "Språkløyper". Barnets språkutvikling blir kartlagt gjennom bruk av 

TRAS, som er et observasjonsmateriell for barns tidlige språkutvikling. Foreldrene 

må gi samtykke til kartleggingen.   

  

 

Vennskap   

Vi har valgt å la vennskap få en sentral plass i barnehagen vår i år.  Temaet vil 

gjenspeile seg i aktiviteter, samlingsstunder og bøker vi leser gjennom hele 

barnehageåret. I følge Rammeplan for barnehagen skal barnehagen legge aktivt til 

rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Personalet skal støtte barnas 

initiativ til samspill, og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og 

lære å beholde venner. Videre at barna skal lære seg å ta hensyn og respektere 

hverandre ved å reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger. 

Gjennom fokus på vennskap ønsker vi også å forebygge, stoppe og følge opp 

utestenging, mobbing og uheldige samspillsmønstre. Vi vil tilnærme oss temaet på 

ulike måter, for eksempel gjennom samarbeidsoppgaver, forming, dramatisering, 

sang, dans, musikk, høytlesing, lydbok, video og bilder. Vi ønsker å få til gode 

samtaler rundt temaet, og ta tak situasjoner når de oppstår.   

 

 

  



Faste aktiviteter gjennom barnehageåret  

 

Turdager  

Vi liker å være mye ute på tur. Det gjør godt å komme seg ut i skog og mark, og vi 

lærer mye mens vi er ute. Vi legger opp til faste turdager for noen av gruppene, 

samtidig som at vi kan gå på tur andre dager det passer seg slik. Vi benytter oss av 

turmuligheter i nærområdet, samt lengre turer av og til. Det blir lagt opp litt forskjellig, 

alt etter hva barnegruppa kan få til, de eldste kan få til flere og lengre turer enn de 

yngste.  

 

Førskolegruppe  

Som en del av å forberede barna til 

overgangen mellom barnehage og skole 

har vi førskolegruppe en gang pr uke fra 

september til juni. Der holder vi på med 

skoleforberedende aktiviteter, jobber med 

oppgaver og går ut på tur. De får trene på 

grunnleggende begreper som farger og 

former, størrelser, mengder, vekt og 

lengde. Vi trener også på blyantføring og 

klipping.  Barna får hver sin bok som de 

jobber med gjennom året, den heter 

«Trampoline», og er bygd opp på samme 

måte som «Salaby» som brukes i 1. klasse. 

Ekstra stas er det når vi har førskoletreff, da møter vi de andre barna vi skal begynne 

i samme klasse som. I mai/juni legges det opp til tre førskoledager hvor vi er 

sammen på skolens områder og får blant annet være sammen med fadderne våre. 

(årets 6.klasse)  

Se plan for overgang barnehage-skole i Gjemnes kommune, den ligger på 

hjemmesida  www.gjemnes.kommune.no.     

   

 

 

http://www.gjemnes.kommune.no/


Bursdagsfeiring  

Bursdagen er en viktig dag for de fleste barn, og det ønsker vi 

å feire i barnehagen. Denne dagen blir det gjort ekstra stas på 

bursdagsbarnet ved at vi henger opp flagg og bursdagsplakat, 

pynter matbordet, synger bursdagssang og sender opp 

"raketter". I tillegg får barnet bursdagskrone og det får velge 

snacks fra en meny som består av potetskruer, fruktkopp og 

is. Når det gjelder bursdagsfeiringer hjemme, så ber vi dere 

tenke på at alle som det er naturlig å invitere i forhold til den 

gruppen barnet ditt tilhører, blir invitert. Det er så vondt hvis 

noen blir holdt utenfor. Spør oss gjerne om hvem det er 

naturlig å invitere hvis dere ikke har helt oversikt, vi ønsker å 

hjelpe.  

    

Andre aktiviteter 

I tillegg har vi en del andre faste aktiviteter som blir gjennomført hver år.  Disse vil 

det komme mer informasjon etter hvert som de nærmer seg, men kan nevnes 

her:   

 Dyregoddagane              

 Sommerfest  

 Påskevandring i kirka, oddetallsår 

 Karneval – barna ordner kostymer selv i barnehagen   

 Markering av ulike religiøse høytider som for eksempel id  

 Markering av samefolkets dag   

 Aktivitetsdag i barnehagen  

 Lesestund på biblioteket  

 Besøk på bokbåten  

 Markering av FN-dagen  

 Barnehageleikane  

 Luciafrokost  

 Nissemarsj eller nissefest  

 Julebord og julefest 

 



Læringsopplegg  

Vi bruker også noen faste læringsopplegg gjennom året for å gi barna kunnskaper 

om ulike temaer som er viktige i deres hverdag. Disse er:  

 

Tarkus: Vårt kjente bilbeltedyr kommer på besøk for å lære oss om trafikk.  

 

Brannbamsen Bjørnis er på plass for å lære oss om brannvern. Kanskje får vi også 

besøk av brannbilen?   

 

Henry: Dukken Henry kommer for å lære oss om førstehjelp.   

 

La mæ få klar det sjøl! Vi har fokus på at barna kan mestre veldig mye selv, ved 

hjelp av riktig veiledning. Å mestre selv gir barnet en god følelse, og bidrar til at 

barnet blir selvstendig.  Samtidig bruker vi pedagogikk til å jobbe mer ergonomisk, 

dette gir gevinst også for personalet, da det blir mindre belastning på muskler og 

ledd.  

  

 

Planlegging og dokumentasjon   

Barnehagens årsplan er grunnlaget for vårt arbeid i løpet av barnehageåret. I 

utarbeidinga har vi tatt utgangspunkt i Lov om barnehager og Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen blir godkjent av barnehagens 

samarbeidsutvalg. Barnehagens drift og virksomhet blir også dokumentert gjennom 

årsmeldinger og andre rapporter som blir behandlet i samarbeidsutvalget og 

videresendt til kommunen. I tillegg til årsplan gir vi ut månedsplaner for hver avdeling 

som beskriver ulike aktiviteter vi skal holde på med.   

 

 Vi har ledermøte en gang i uka der vi diskuterer planene videre framover og 

evaluerer det vi har gjort. I tillegg bruker vi en del tid på å diskutere faglige 

spørsmål. Hver avdeling har sitt avdelingsmøte en gang i uka. Her blir det også lagt 

planer for det vi skal gjøre videre, og vi tar en evaluering på det vi har gjort. Det er 

også nyttig for oss å bruke denne tida til faglige diskusjoner.   

   



Planleggingsdager  

Vi har fem planleggingsdager i løpet av året, da er barnehagen stengt. Personalet 

bruker planleggingsdagene til strategisk planlegging av barnehagetilbudet, 

samordne sin praksis, sørge for at det er en rød tråd i arbeidet vi utfører, 

kompetanseheving og arbeidsmiljø. I år har vi planleggingsdag følgende datoer:  

2019: 14., 15. og 16. august  

2020: 2. januar og 22. mai 

 

Facebook 

Solsida barnehage har en side på Facebook der det legges ut generell informasjon 

om barnehagen vår. Bilder som blir lagt ut på denne sida beskriver en aktivitet, og 

barna skal ikke være gjenkjennbare på bildene. Hver avdeling har i tillegg sin egen 

gruppe hvor foreldrene på avdelinga og ansatte kan være medlemmer. Disse 

gruppene er lukka, foreldrene må be om å bli medlemmer og må gi samtykke til at vi 

kan legge ut bilder av deres barn. Samtykket gis for et barnehageår om gangen.  De 

lukkede gruppene brukes til å gi foreldrene informasjon, samt gi et innblikk i 

hverdagen på avdelinga.  

Barnehageperm 

Vi ønsker å samle noe av det barnet er med på i løpet av året i en barnehageperm. 

Denne skal følge barnet gjennom hele barnehagetiden, og de vil få den med seg 

hjem når de slutter i barnehagen. Barna skal selv få være med å velge ut hva de vil 

ha i permen sin, det skal ikke være noe hver dag, men bilder, tegninger eller andre 

ting som betyr noe for dem. Permene står tilgjengelig på avdelinga, slik at barn, 

foreldre og personalet kan se i dem underveis. Barna liker godt å jobbe med 

permene sine, og de syns det er stas å vise den frem. Mange har glede av å se igjen 

det de gjorde i fjor eller året før, og det er lett å samtale med barna over innholdet i 

permen, noe som er til støtte for språkutviklingen.  

 

  



Foreldreråd og samarbeidsutvalg  

Alle foreldrene er automatisk med i foreldrerådet fordi de er foreldre. Det skal kalles 

inn til foreldrerådsmøte dersom det er saker av betydning for foreldrene. De har 

likevel valgt noen til å være foreldrekontakter, som fungerer som et styre. 

Representanter velges for 2 år. Det velges representanter fra hvert årskull. I 2019 

velges det for ett år for partallskull, og 2 år for oddetallkull. I 2020 velges det for 2 år 

for partallskull og ingen nye for oddetallskull.  

 

Medlemmer i FAU: (Foreldrenes arbeidsutvalg)  

2014 – Siri Ohren – valgt for 1 år 

2015 – Heidi Cecilie Bakke – valgt for 2 år 

2016 – Laila Drågen – valgt for 1 år 

2017 – Svein Arild Punnerud – valgt for 2 år 

2018 – Tina Marie Kvalvåg – valgt for 1 år 

 

Siri Ohren er leder for foreldrerådet og Laila Drågen er nestleder. De to sitter i 

samarbeidsutvalget sammen med 2 representanter fra Gjemnes kommune, det er 

Rolv Sæter og Stine Bjerkeset som ble utnevnt for 4 år høsten 2015. Kommunestyret 

velger nye representanter etter valget i 2019. De ansattes representanter er Siri 

Skovgaard Berg og Bente Drågen Eidseter. Styrer er med i samarbeidsutvalget som 

sekretær. Samarbeidsutvalget skal uttale seg om saker som angår driften av 

barnehagen. Vi har som regel 2 møter i løpet av året.  

 

FAU organiserer julefest for alle barn, foreldre, andre slektninger og ansatte i løpet 

av desember måned. De organiserer også sommerfest på barnehagens uteområde 

en ettermiddag i juni måned. FAU vil også bidra med å arrangere foreldredugnader i 

barnehagen.   

 

 

 

    



Samarbeidspartnere  

   

Barnehagene i Gjemnes  

Vi har et godt samarbeid med de andre barnehagene i kommunen. Vi har 

styrermøter ca. 1 gang i måneden hvor vi diskuterer aktuelle saker. Av og til har vi 

felles treff med de andre barnehagene, dette kan være lesestund på biblioteket, 

førskoletreff, «barnehageleikane», aktivitetsdager med mere.  

  

Batnfjord skule   

Batnfjord skule er en viktig samarbeidspartner for å gi barna en god overgang fra 

barnehage til skole. Vi har lov til å utveksle relevante opplysninger for at barna skal 

få en god start i skolen. Vi samarbeider også om ulike tema og satsningsområder. Vi 

har overgangssamtaler der foreldrene, pedagogisk leder og lærer deltar, og vi har 

fått gode tilbakemeldinger på at vi har overgangssamtaler. Overlevering av TRAS-

skjema er en del av denne overgangssamtalen.  Vi har utarbeidet plan for overgang 

barnehage/skole i samarbeid med skolene og barnehagene i kommunen.  

   

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT)   

PPT er en veiledningstjeneste for foreldre, barnehager og skoler. PPT kan gi 

veiledning og hjelp når det gjelder språkutvikling, forsinket utvikling (sosial, motorisk 

eller intellektuell utvikling), vanskelig atferd m.m. Barnehagen må ha samtykke fra 

foreldre før vi melder opp til PPT. Foreldre kan selv ta kontakt med PPT hvis de føler 

behov for hjelp og veiledning. Den hjelpen en mottar fra PPT er gratis. Vi bruker av 

og til folk fra PPT som forelesere på ulike kurs for barnehageansatte. Det kan også 

være aktuelt å ha foreldremøter i samarbeid med PPT.   

   

Helsesøster  

Vi samarbeider med helsesøster om medisinske spørsmål, og om spørsmål 

angående barns utvikling på ulike områder.  

   

Fysioterapitjenesten   

Vi samarbeider med fysioterapitjenesten når det kommer til spørsmål angående 

barns motoriske utvikling. Fysioterapeutene kan komme for observasjon, gi 

barnehagen og foreldre råd og veiledning, og kan også jobbe direkte med barna i 



barnehagen ved behov.  

   

Barnevernstjenesten   

Vi har samarbeidsmøter med barnevernet ved behov. Barnehagen har 

opplysningsplikt til barnevernet, jfr. § 22 i Lov om barnehager. Barnevernet kan gi 

råd og veiledning både til barnehagen og til foreldre. Barnevernstjenesten har en fast 

representant i flerfaglig team, der foreldre og barnehagen kan få råd og hjelp om alle 

mulige saker.  

 

Flerfaglig team   

Et team sammensatt av representanter fra barnehage, skole, PPT, helsesøster, 

barnevern og psykisk helse i kommunen. Saker kan bli drøftet på systemnivå, og det 

kan også være saker der foreldrene får veiledning i teamet. Det er sammensatt av 

personer med ulik fagbakgrunn, og dermed godt egnet til å få belyst saken fra flere 

sider. Det blir også lettere å finne ut hvilken instans som er den riktige til å gi hjelp i 

hvert enkelt tilfelle. Ofte blir barnehagen og foreldrene enige om å snakke med 

flerfaglig team, og mange ganger er det nok til å komme seg videre at saken har blitt 

drøftet på et møte i flerfaglig team.  

   

Gjemnes folkebibliotek   

Biblioteket arrangerer lesestund for de eldste barnehagebarna noen ganger i løpet 

av året. Vi tar med oss bokkasser til barnehagen hvor foreldrene kan låne med seg 

bøker hjem. Høytlesing er en viktig aktivitet for språkutvikling, og det er en fin 

aktivitet som barn og foreldre kan gjøre sammen, og hvor foreldrene kan bygge 

videre på det arbeidet vi gjør i barnehagen i forhold til språk og språkutvikling.    

 

Elever/studenter på utplassering 

Det kommer hvert år forespørsler om å ta imot elever/studenter på utplassering eller 

praksis, både fra grunnskole, videregående og høyskole. Dette sier vi ja til så lenge 

det er nok ressurser tilgjengelig til å følge opp den som kommer. Noen ganger sier vi 

nei også, hvis det blir for arbeidskrevende for avdelinga som er aktuell.  

 



Har du innspill til oss, er det hyggelig om du tar kontakt  

 

Solsida barnehage – kontor: 468 98 193 

Epost: lene.holten@gjemnes.kommune.no 
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