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Vedlagt følger mål og tiltak for samarbeid barnehage – hjem, for personalet og for pedagogisk 
arbeid med barn fra 2020 - 2023 
Fint om dere setter av litt tid til å lese gjennom målene da dette skal danne grunnlaget for 
barnas utvikling og samarbeid mellom foreldre og personalet dette barnehageåret. 

Rammeplan for barnehager angir forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av. 
Den stiller krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen og beskriver syv fagområder 
som barnehagen skal arbeide med i løpet av barnehageåret. 
Ønsker dere å ta en nærmere titt på rammeplan? Se www.udir.no  

1. Presentasjon av barnehagen. 
Solstua barnehage er en privat barnehage som eies av Skillebekk Vel og Holum Skog Vel. 
Barnehagen har plasser for barn i alderen 2-6 år. Antall barn varierer i forhold til 
alderssammensetning. 
Barnehagen leier lokaler som er godkjent for formålet. 

Personalet. 
Personalet i Solstua består av 2 pedagogiske ledere og 2 barne -og ungdomsarbeidere og 1 
assistent.  Hvem vi er finner dere mer om på MyKid. 

Hva er særegent med Solstua barnehage? 
Hvem er vi, hva står vi for og hvordan bruker vi hverdagene til å gjøre de så gode som mulig 
for akkurat ditt barn? 
Vi har valgt å få hjelp fra tidligere foreldreutvalg til å sette ord på det. 

1.Hva gjør Solstua til en god barnehage? 

*Liten, nær barnehage, hvor det er en veldig stabil personalgruppe. Omsorgen og fellesskapet 
blir annerledes enn i en stor barnehage. Vi har også aldersinndelte grupper der det er fokus på 
at alle skal bli ivaretatt, etter behov. 
*Ro, de har en naturlig ro i Solstua, som er veldig god, og som gjør det godt for små og store 
å være der.  
*Barna blir sett og tatt imot på morgenen, viktig for barn og foreldre. 
*Fokus på sosial kompetanse, fast og god struktur, men likevel dynamisk når noe oppstår. 
*Barna blir flinke til å følge regler og ta vare på hverandre, pga. trygge og faste rammer i 
hverdagen. 
*Behandler barna med respekt, tar dem på alvor! Er «på», og i forkant. 
*Varm og hjemmelaget mat, fra bunnen!  
*Lesestund på ettermiddagen er med på å binde dagen sammen, roer ned og skaper 
engasjement rundt leselyst  
*Kommunikasjon med bhg: foreldresamtale, prat i garderoben ved levering og henting. De 
ringer fra barnehagen hvis det er noe. De legger ut bilder og oppdateringer på MyKid og 
bruker e-post ved viktige ting.  
*God takhøyde, på alle måter. Tilrettelegging i forhold til religion, språk, allergier og andre 
behov 
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*Lekne voksne, mye latter både hos voksne og barn. Tøys og tull. 
*Overskudd hos de voksne! 

2. Gjennomgående for alle år: 
             
I Solstua jobber vi daglig i lek og læringsgrupper.  
   
Vi ønsker å skape trygghet og gruppefølelse, og vil gi barna utfordringer/oppgaver ut i fra 
alder, språk og utviklingsnivå. 
Målet for disse gruppene er først og fremst å være sammen med jevnaldrende, og finne venner 
på samme alder. Barna er med på å bestemme hva vi skal jobbe med ut i fra hva som 
interesserer de. 

*De eldste barna har en egen «skolegruppe». De bruker et skoleforberedende verktøy som  
heter TRAMPOLINE. Det vil gi barna en felles kunnskapsmessig plattform innenfor ulike 
temaer de vil møte i skolen. Barna får sin egen arbeidsbok.  Det er lagt opp til mange 
praktiske oppgaver, mye lek og moro, og arbeidsmetoder som tar hensyn til at barna fortsatt 
går i barnehagen og er på ulike ståsteder i utviklingen. Trampoline er laget av Janne Hals. 

*Vi jobber i språkgrupper og har en pedagog for minoritetsspråklige barn på besøk hos oss 
annenhver uke.  (Anna Dickson) Hun jobber i team med oss i Solstua. I gruppen jobber vi i 
forkant med temaet vi til enhver tid fordyper oss i med hele barnegruppen. Temaene varierer 
ut fra pedagogisk plan og barnas interesser. 

Vi har fast turdag på onsdager. Da går vi enten sammen alle sammen, eller deler i grupper og 
utforsker nærmiljøet vårt. Vi reiser også på lengre turer. Det er mye lek, læring og undring på 
turene våre, og vi koser oss ute med matpakker og drikke når været tillater det. Det betyr at 
noen ganger spiser vi inne før vi drar på tur – hvis det er veldig vått eller kaldt. Men tur blir 
det uansett ☺ 

PLANLEGGINGSDAGER: 
Den første planleggingsdagen i høstsemesteret vil bli oppgitt kort tid etter barnehagestart. 
Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Disse brukes til planleggingsarbeid, kurs/foredrag 
osv. Barnehagen er stengt for barna disse dagene. 

AVDELINGSMØTER MED FORELDREVAKTER 
Personalet har avdelingsmøte i vårsemesteret fra kl 1230 – 1430. Da er vi avhengig av at 
foreldrene stiller som foreldrevakter, eller benytter seg av barnehagens vikarordning. Avgift 
etter gjeldende satser. Liste vil bli hengt opp for vårens vakter. Foreldrene bytter innbyrdes. 1 
vakt pr. barn. 
Høstsemesteret har vi avdelingsmøter på kveldstid. 
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3. Samarbeid Hjem/Barnehage. 
Foreldrene er barnehagens viktigst samarbeidspartnere. Et godt samarbeid mellom foreldre og 
personalet er viktig og en forutsetning for at barnet skal få et best mulig miljø å utvikle seg i. 
Foreldresamarbeidet skal skje både formelt gjennom foreldreråd, samarbeidsutvalg og 
foreldresamtaler og mer uformelt gjennom daglige samtaler mellom foreldrene og barnehagen 
og arrangementer. 

Foreldrenes rettigheter:  
- Skal ha mulighet til innflytelse på årsplanleggingen, vurderingsarbeid og 

barnehageaktiviteter gjennom året. Vi oppfordrer dere til å komme med innspill til oss 
direkte eller gjennom samarbeidsutvalget. 

- Å få vite hva som skjer i forhold til egne barn.  
- Å uttale seg i saker som har betydning for deres forhold til barnehagen.  

Forventninger til foreldrene:  
- Å holde seg orientert gjennom planer, oppslag og skriv. MYKID. 
- Å respektere barnehagens åpningstid og personalets arbeidstid.  
- Å møte på foreldremøter, samtaler og barnehagens arrangementer, dugnader, etc. 
- Gi tilbakemelding, positive og negative, i forhold til barnehagens arbeidsmåter og innhold 

blant annet gjennom brukerundersøkelsen. Foreldrene kan også bruke SU. 
- Bursdagskort skal IKKE legges i hyllene i garderoben. 
- Barna får IKKE gå alene til og fra barnehagen.  

Det vil i løpet av barnehageåret bli holdt minst 1 foreldremøte. Foreldresamtaler avholdes 1-2 
ganger i året. Foreldrekaffe, dugnader og andre tilstelninger etter behov og ønsker! 
Foreldre og personale har et felles ønske om at barnet skal ha det best mulig i den tiden barnet 
er i barnehagen. 
Vi ser frem til et positivt samarbeid! 
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I Nittedal kommune har vi gode samarbeidspartnere. Vi kan nevne Familieteamet som er ett 
lavterskeltilbud til familier som ønsker veiledning. Gå inn på siden deres å se hva de kan være 
behjelpelig med.   

Vi har også Nittedal PPT som foreldrene kan kontakte selv eller barnehagen kontakter i 
samråd med foreldrene.  

Vi kan også nevne Helsestasjonen og barnevernet som vi også har et godt samarbeid med. 

Tidlig innsats er et åpent digitalt verktøy for enkel tilnærming i arbeidet med barn man har en 
bekymring rundt.  
Er det noe barnehagen eller foreldrene reagerer på/bekymrer seg for angående barnet, tar vi 
initiativ til en «tidlig innsats-samtale» for å se hva vi sammen kan gjøre å gjøre hverdagen 
bedre for barnet. www.tidliginnsats.no    

Vi vil også informere om at vi har beredskapsplaner for mobbing, brann, ulykker, alvorlig 
sykdom m.m i vårt HMS system – PBLmentor. 

Samarbeidsutvalget. 
Samarbeidsutvalget i barnehagen (SU) er et organ sammensatt av foreldre/foresatte, ansatte, 
representant fra eierstyret og daglig leder i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal ivareta 
samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Ifølge forskriftene til barnehageloven skal SU 
være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for de partene som på ulike 
måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold.  
SU avklarer dato for sitt første møte etter at valg er gjort. 

Samarbeidsutvalget består av: 2 foreldrerepresentanter, 2 ansatte og en eierrepresentant. 

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen 

Eierstyret i Solstua barnehage består av:  
2 representanter fra Skillebekk vel 
2 representanter fra Holumskog vel  
Daglig leder  
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4. Dagsrytme. 
Barn trenger orden og oversikt i hverdagslivet ved at deler av dagsprogrammet gjentar seg i 
fast rekkefølge hver dag. En viss regelmessighet gir trygghet fordi barna vet hva som skal 
skje.  

07.30  Barnehagen åpner 

07.30 - 10.00  Frilek/Aktivitet/Grupper    
Mål: Etablere leke kontakter. Ha det gøy! Føle seg velkommen. 
Personalets rolle: Ønske barnet velkommen og være tilgjengelig for foreldrene Legge til rette 
for lek. Morgenaktivitet/formingsaktivitet og undring. Veilede, ta del i og hjelpe etter behov. 
Være til stede for barna! 
Foreldrenes rolle: Gi nødvendig informasjon. Si fra hvis andre enn foreldrene skal hente 
barnet. Påse at nødvendig uteklær samt ett ekstra skift er i orden. Levere medbrakt matpakke. 

  
08.00 – 08.30  Frokost (for de som ønsker å spise dette i bhg)  
Mål: En rolig start på dagen.   
Personalets rolle. Lage en hyggelig atmosfære rundt frokosten. 
Foreldrenes rolle. Ha med frokost 
       
10.00   Samlingsstund/tema/Grupper   
Mål: Hyggelig gruppe fellesskap. Kunnskaps formidling i forhold til tema. 
Personalets rolle: Forberede og lede samling. Passe på å se alle barna! 

11.00   Måltid     
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Mål: Et hyggelig fellesskap med samtale mellom barn/barn, barn/voksne og voksen/voksen. 
Lære seg å sende til hverandre, vente på tur, smøre mat selv. Lære gode spisevaner. Bli mett! 
Rydde vekk etter seg. 
Ordensbarna har ansvar for å hjelpe til med å lage mat og dekke på bordene.  
Personalets rolle: Samtale med barna. Lære barnet å bli selvhjulpen. Være gode 
rollemodeller. 

30. Garderobe    
Mål: Selvstendighetstrening og ferdighetstrening, påkledning og toalettbesøk. De største 
hjelper de minste. Ta hensyn. 
Personalets rolle: Veilede og hjelpe. 
        
12.00     Utelek     
Mål: Bevege kroppen grov motorisk. Etablere vennskap. Frisk luft. Ha det gøy! 
Personalets rolle: Veilede, hjelpe og ta del i barnas lek. Observere. Undre oss sammen med 
barna over ting vi finner og situasjoner som oppstår. Personalet avvikler pauser. 

  
14.00   Matpakke  
Mål: En pause i leken. Samles og bli mette. Rydde etter seg. 

30. Lesestund   
Mål: Roe oss ned og slappe av 
Personalets rolle: Forberede og lede lesestunden. Rydde etter måltidet.  

30. Frilek (inne/ute) 

Barn blir hentet.          
Personalets rolle: Informere foreldrene om barnets dag. Ellers henviser vi til informasjon på 
tavla og på MyKid.  
Foreldrenes rolle: Hjelpe barnet å huske på å si Takk for i dag! Les oppslag på tavla.  
Rydde garderobeplassen. 

17.00 Barnehagen stenger 

5. Vår visjon:”Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene”  

Denne visjonen sier litt om hvordan det er å gå i barnehagen, og hvordan vi skal jobbe for å 
nå målene våre. 
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I Solstua Barnehage skal vi gi barna opplevelser som gir de stjerner i øynene. Små og store 
øyeblikk som gir glede og følelse av mestring. 
Som vi alle vet er det ikke bare de gode opplevelsene som gir oss kunnskap. Barna i Solstua 
skal få prøve seg og kjenne på egne grenser. Noen ganger gir det oss skrubbsår, men sår gror 
og det kan gro fort med omsorg og tilstedeværelse fra trygge voksne rundt barnet. 

I Solstua Barnehage er det voksne som setter fokus på å være tydelig ovenfor barn. Dette 
medfører ofte at vi får trygge barn som vet hvor rammene er. 
”Trygge barn leker godt” er vår påstand. Og god lek fremmer sosial kompetanse som igjen gir 
oss tolerante barn som ser andres perspektiv. Vi har mye god lek på tvers av alder og kjønn – 
lite konflikter og gode vennskapsrelasjoner. 

Solstua skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og 
representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være 
forskjellige. 
Menneskelig likeverd, likestilling mellom kjønn og toleranse er sentrale samfunnsverdier som 
skal legges til grunn for omsorg, danning og læring i barnehagen vår. 

Barnehagen skal gi barna troen på seg selv og på andre. Barns aktivitet, engasjement og 
deltagelse i barnehagens fellesskap gir kunnskap om seg selv i forhold til andre. 
Barns undring over handlinger og holdninger i møte med hverandre legger grunnlaget for en 
kritisk refleksjon om seg selv i samfunnet. Hensynet til hverandre og gjensidige 
samhandlingsprosesser i lek og læring er en forutsetning for barns utvikling. 

6. Fokusområder for pedagogiske planer 2020– 2023 

I denne virksomhetsplanen periode har vi valgt å fordype oss i 3 fagområder.  
Mot slutten av bhg året 2019/2020 startet vi med bærekraftig utvikling.  
Dette ble vi ikke ferdig med og vil videreføre inn i denne virksomhetsplanen. 
Bærekraftig utvikling ligger under ett av de fagområdene vi har valgt som er  
Natur, miljø og teknologi. 

Årets 4 fokusområder er hentet fra rammeplan for barnehagen og det er: 

1) Nærmiljø og samfunn 
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i 
og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforskning, 
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opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget 
nærmiljø, samfunnet og verden. 

Gjennom arbeid med natur og samfunn skal barnehagen bidra til at barna 
*Utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og lærer seg og ferdes 
trygt 
*Blir kjent med lokalhistorie 

2) Natur, miljø og teknologi 
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og 
barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til 
bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får 
erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i 
naturen til ulike årstider. 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna 
 *Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 
 * Utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi 

Personalet skal 
*Utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med 
barna 
*Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne 
forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart 

  
3) Kommunikasjon, språk og tekst 

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og 
utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av 
kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike 
formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, 
kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til 
at barna 
*Uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter 
*Bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter 
*Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 

Personalet skal 
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*Skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke 
språk og kommunisere med andre 
*Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og 
identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer. 
*Invitere til ulike typer samtaler der barna for anledning til å fortelle, undre seg, 
reflektere og stille spørsmål. 

  

  

4) Kropp, bevegelse og helse 
Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i 
barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan 
oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk 
og psykisk helse. 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at 
barna 
*Setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser 
*Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer 
*Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 
egenskaper 

Personalet skal  
*Være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og 
anerkjenne barnets mestring 
*Bidra til at barnet kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om hygiene, 
aktivitet og hvile. 

Selv om vi fordyper oss i 4 av fagområdene, vil i også jobbe systematisk med de 3 andre 
fagområdene. Dette kommer dere foreldre til å se når vi legger ut planer for hver mnd. 
Årstidene og endringer i naturen er en naturlig del av barnehageåret – og vi vil også bruke tid 
på dette.  
De 7 fagområdene kan dere lese mer om i Rammeplan for barnehager www.odin.no 

   av 10 16

http://www.odin.no


SNAKKEPAKKEN 
Barnehagen skal ta i bruk snakkepakken i barnehagen. Snakkepakken er et pedagogisk 
verktøy som brukes for å styrke barnas språkutvikling og er bygd opp på følgende prinsipper: 
Se hør og gjør 
Barna oppfatter og utvikler større forståelse for språket dersom begrepene de ser og hører 
knyttes til konkrete handlinger. Innholdet i snakkepakken er lagt opp slik at språktilegnelsen 
skjer gjennom illustrasjoner, sanger, rim og regler og fortellinger. 
Le – lek og lær. 
Leken er barnas felles språk uavhengig av morsmål og bakgrunn for øvrig, tanken bak 
snakkepakken er at innholdet skal være lystbetont slik at læringsprosessen blir morsom, gir 
økt motivasjon og stimulerer til kreativitet. Mange av aktivitetene i snakkepakken er dessuten 
basert på lek, både mellom voksne og barn og barna alene. Dette fordi kroppsspråket utgjør en 
viktig og tidlig del av språkutviklingen. Det er viktig at vi gir barna anledning til å uttrykke 
seg gjennom kroppen og lytter til det de vil fortelle. 
Snakkepakken kan brukes i samling med alle barna, i aldersinndelte grupper og i smågrupper. 

Dere kan lese mer om snakkepakken på www.snakkepakken.no 

Hvorfor så viktig med språk? 
En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er 
avgjørende for hvordan barn kan kommuniser med voksne og med andre barn.  Hvordan de 
kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. 
Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er 
språkutviklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et 
kunnskaps- og utdanningssamfunn. Språkutviklingen er både muntlig og skriftlig – vi snakker 
og lytter, vi leser og skriver. Den grunnleggende utviklingen skjer i barnehagealderen. 

7. Hverdagens innhold. 
Omsorg 
I Solstua barnehage er vi voksne som er opptatt av å høre og se barnet. Å gi barnet fysisk 
nærhet - som å bli klappet på kinnet, strøket over håret eller bli tatt på fanget. 
Vi er voksne som lever oss inn i det som opptar barnet. Vi mener dette er grunnleggende for å 
skape en omsorgsfull relasjon. 
Omsorg har verdi i seg selv. Omsorg er nært knyttet til danning, oppdragelse, helse og 
trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring.  
Stabile og trygge voksne i Solstua gjør arbeidet med omsorg og danning nærmest optimal. Vi 
er konsekvente, samstemte og erfarende voksne som har diskutert oss frem til en felles 
plattform for normer og regler. Vi setter klare grenser som vi mener skaper trygghet for barna. 

Danning 
Danning er en livslang sosial og individuell prosess som handler om å forme seg som 
menneske i verden. Danningsprosesser starter i de nære relasjoner og fortsetter gjennom et 
mylder av erfaringer. Danning handler om hvordan mennesker stadig endrer seg i møte med 
kultur, natur og samfunn. Danningsprosesser er på samme tid kroppslige, stedlige, mentale og 
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relasjonelle. Målet med slike prosesser i barnehagen er å bli en ansvarlig deltaker. Danning 
handler om å ta delansvar for de små og store felleskap man inngår i. 
Mennesker endrer seg når de utvikler evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter 
i relasjon til andre mennesker, ting og miljø. Derfor skal barnet fra starten erfare medvirkning 
til felleskapets beste; å glede andre og å kjenne seg betydningsfull som individ og som 
medlem av en gruppe ☺ 

Barns rett til medvirkning. 
Barn har rett til medvirkning og dette innebærer at alle gis deltakelse og innflytelse i sin egen 
hverdag.  
Medansvar er en viktig side ved medvirkning. Barna skal gjennom deltakelse gjøre erfaringer 
ved å ta medansvar for andre. Det handler om å gjøre opp for seg når en har gjort andre ille, 
eller det kan handle om å inkludere og glede andre. Medansvar betyr også ansvar for natur og 
miljø.  
Barna skal få anledning til å oppleve at de betyr noe for andre – og at deres handlinger har 
betydning for flere enn dem selv. 
Frileken i Solstua gir barna rom til å velge selv. Det er helt opp til barna hva de ønsker å 
gjøre. Lekene er alltid tilgjengelig. Personalet hjelper og tilrettelegger for at barna skal kunne 
velge hva de vil leke med, med hvem og hvor. 
Barna skal møte et personale som organiserer og deltar sammen med dem – og de må få 
oppleve prøving og feiling. 
Medvirkning for barn medfører at barna får ansvar, som følgelig kan gi både stjerneøyne og 
skrubbsår.  
Personalet i Solstua har et motto: Det skal være en god grunn til å si NEI! 

Mobbing. 
I Solstua jobber vi aktivt for å forhindre mobbing.  
Ved mobbing i barnehagen, dreier det seg om at noen barn plages og fornedres systematisk. 
Midlene som brukes kan være slag og spark, ignorering, utestenging og erting.  
Men disse maktmidlene benyttes ikke tilfeldig, og de rammer ikke tilfeldig. De brukes 
systematisk over tid og rammer gjerne ett enkelt barn på avdelingen.  
Alle barn har potensiale i seg til god, men også til bekymringsfull utvikling. Barn trenger å 
lære en rekke sosiale ferdigheter for å utvikle positive vennerelasjoner og forebygge 
mobbeadferd.  
Samspill med venner og voksne, daglige aktiviteter og trygghet i sosiale relasjoner er trolig de 
viktigste komponentene i barns oppvekstmiljø.  
Vi vet at mobbing forekommer blant mennesker i alle andre aldersgrupper. Det ville vært 
underlig om mobbing var noe som plutselig oppsto når barn begynte på skolen. 

Barnehagen som en arena for forebygging av mobbing. 
Barnehagens oppgave er å gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Vi skal formidle 
grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. Vi jobber daglig med sosial 
kompetanse her i barnehagen.  
Noen av de viktigste elementene i sosial kompetanse som er involvert i forebygging av 
mobbeadferd er empati, selvsikkerhet og problemløsning. 
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Som ansatte i barnehagen kan vi si at det å jobbe med sosial kompetanse er grunnleggende i 
alt vi gjør. Det er dypt forankret i vårt verdigrunnlag. Det er vårt mål at sosial kompetanse 
skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. ☺ 

Bevisst ledelse av barnegruppen krever tydelige voksne. Personalet kan ikke hindre at 
mobbing forekommer, men de må vite hvordan slike episoder skal håndteres på en positiv 
måte, og dermed kunne forhindre videre mobbing. Dette krever et personale som er klar over 
betydningen av vennskap og kompleksiteten i barns samspill med hverandre, som setter 
tydelige og forståelige grenser, som kommuniserer godt med foreldrene, og som tar ansvar og 
arbeider aktivt for å skape et miljø preget av vennskap og sosial trygghet for alle barna.  

Det er viktig at foreldrene og personalet tidlig snakker sammen ved mistanke om mobbing! 
Gi oss rask beskjed hvis dere oppdager uønsket adferd. 

Solstua barnehage har beredskapsplan for mobbing.   

Lek 
I Solstua mener vi at lek er den viktigste læringsarenaen for barna.  
Leken er grunnleggende når barnet skal forme seg som menneske. Å rulle, dytte, grave, 
klatre, løpe, fange, plassere, bygge, skjule, kose, danse og synge er livsnødvendig. Lek er 
også å forestille seg å være en annen på et annet sted. Det er å skape nye ideer og utforske 
dem, prøve dem ut i rolle, er å lære om livet.  
Det er bearbeiding av opplevelser og trivsel, men kan også være uttrykk for ting barn strever 
med. Gode muligheter for lek oppstår ofte når barn får være sammen med andre barn. Derfor 
må alle barn få erfaring med lek fra første dag i barnehagen. 
Lek er også spesielt viktig for forebygging av mobbeadferd.  

Læring 
Barnehagens læringsbegrep er sammensatt. Barns læringsprosesser er tett sammenvevd med 
lek og dermed også en tilnærming til læring. 
Det er en sammenheng mellom læring og danning fordi læring bidrar til å utvide forståelse for 
hvem vi er og hva vi kan gjøre. Fordi barnet har forskjellige erfaringer kan felles opplevelser 
føre til at barn lærer forskjellige ting. 
Vi i Solstua skal støtte opp under barnas nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et 
godt grunnlag for læring. Vi skal møte barna på en utfordrende og utforskende måte slik at 
dette danner grunnlag for et aktivt og utviklende læringsmiljø. 

Mangfold og gjensidig respekt  
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme 
mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det kan være mange måter å tenke, 
handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av 
fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas 
nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn 
føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i 
fellesskapet. 
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Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke 
og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal 
synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. 
Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra 
til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap.  

 

8. Overgang barnehage/skole. 
Her i Solstua har vi lang tradisjon på å arbeide i lek og læringsgrupper. Det siste året i 
barnehagen blir det naturlig å være opptatt av forberedelser til overgangen til skolen. Som 
tidligere nevnt benytter vi i Solstua oss av et skoleforberedende pedagogisk opplegg som 
heter ”TRAMPOLINE» 
Det er viktig for oss i barnehagen at vi finner tema å jobbe med som ikke tar for seg det 
samme som barna skal jobbe med på skolen. 

I Nittedal Kommune er det utviklet et kvalitetssystem med mål for skoleforberedende 
aktiviteter og mal for foreldresamtaler som er felles for hele kommunen.  
Det inviteres til felles foreldremøte for skolestarterene i januar hvert år med representater fra 
barnehagen, skolen og Sfo. 
”Skolegruppa” starter med besøk til SFO på Holumskogen skole etter påske. Der blir de kjent 
inne og ute for å skape trygghet før overgangen. De er der en gang i uken i ca 6 uker. 
”Skolegruppa” har en egen tur i mai – hvor de er i barnehagen til ca kl 2000 om kvelden. 
På sommeravslutning i barnehagen gjør vi litt ekstra stas på skolebarna, hvor de får utlevert 
permene sine med alt materiell de har jobbet med i sin barnehagetid. 

9. Tilvenning i barnehagen 
Foreldrene til barna som skal begynne i barnehagen, blir innkalt til samtale før oppstart. Det 
er viktig for oss at foreldrene blir trygge på hvem vi er og hva vi står for, før de skal levere 
barnet til oss. Vi får viktig informasjon om barnet direkte fra foreldrene før barnet begynner. 
Vi bruker Nittedal kommunes mal på dette og vi syntes det fungerer veldig bra.  
Når barnet starter har vi en kontaktperson som følger barnet det første 3 dagene. Vi har rutiner 
på dette som sendes ut til foreldrene sammen med oppstartbrev. Er det behov for å gjøre 
endringer, gjør vi dette i samarbeid med foreldrene. 
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10. Personalsamarbeid.  
Samarbeid gir oss gjensidig støtte og hjelp i arbeidet. Et godt samarbeid i personalgruppen er 
en grunnleggende forutsetning for å utvikle gode samarbeidsformer med foreldrene, og skape 
et godt klima i barnehagen. Personalsamarbeidet er nødvendig for å utnytte menneskelige og 
materielle ressurser på en god måte, og høyne kvaliteten på arbeidet i barnehagen.  
Personalsamarbeid er vår styrke! Vi samarbeider godt og er en stabil gruppe. Vi utfyller 
hverandre ved å være forskjellige. Vi har felles mål og alle deltar i planleggingsarbeidet.  
Vi prioriterer viktigheten av godt samarbeid og har jobbet med dette gjennom kurs, samtaler/
diskusjoner og sosiale turer. Det gjenspeiler barna i Solstua at personalet har et godt 
samarbeid. Det er godt å komme hit!  

Dette gjør vi gjennom; 
Avdelingsmøter og Planleggingsdager som tidligere nevnt 
Kurs ved anledning og behov. 
Planleggingstid -individuell planlegging 1 time pr. uke 
Medarbeidersamtaler årlig 

11. Progresjon 
Progresjon i det daglige arbeidet viser vi til foreldrene daglig ved å oppdatere vårt digitale 
verktøy MyKid. Vi utarbeider månedsplaner og gir foreldrene en daglig evaluering av 
arbeidet vi har gjort med barna. Barna er med og gir tilbakemeldinger på hva de har lært og 
kommer med innspill på hva som har vært bra og mindre bra. De kommer også med innspill 
på ønsker for egen barnehagehverdag. 

12. Vurdering/Evaluering 
Personalet i barnehagen observerer og vurderer daglig sitt arbeid. De iakttar og deltar i barnas 
aktiviteter og vurderer sine handlinger, barnehagens program og virksomhet etter dette. 
Vurderingen bygger på dokumentasjon og observasjon, og sees i forhold til 
virksomhetsplanens mål for barnegruppen, og for barnehagen som helhet. I en barnegruppe er 
det individuelle behov, og vi legger vekt på å se enkeltbarnet i gruppa. 
Foreldrene er med på å vurdere og evaluere barnehagen i form av en brukerundersøkelse vi 
har årlig.  

For å dokumentere det pedagogiske arbeidet i barnehagen bruker vi forskjellige metoder: 

• Vi setter mål for enkeltbarnet i samarbeid med foreldrene, jobber mot målene, evaluerer 
og setter nye mål gjennom året. 

• Vi har et verktøy i forhold til samarbeid med foreldrene. Gjennom «MyKid» portalen får 
foreldrene innblikk i barnehagehverdagen gjennom medier, informasjon og 
hverdagsglimt. 
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• Samler en del materiale i barnas egne permer. 
• Vi bruker blant annet observasjonsskjema «Alle med» som dekker 6 utviklingsområder 

(språkutvikling, leke utvikling, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og 
sanse motorisk utvikling). 
Observasjonsskjema synliggjør barnets utvikling på en visuell og lettfattelig måte.  
Denne observasjonsmodellen bruker vi hver vår.  

Evaluering er viktig for å forbedre virksomheten og utvikle den videre. Når vi evaluerer tar vi 
utgangspunkt i de mål som står skrevet i denne planen, men like viktig er evalueringen av de 
prosessene som foregår i hverdagen og gjennom resultater som kommer ut av prosessen.       
Vi legger vekt på en kvalitativ evaluering som også skal involvere foreldre, barn og 
medarbeidere. 

 

Er noe uklart så setter vi stor pris på om dere kommer til oss og spør. 
Ta kontakt med personalet i garderoben eller ring oss på tlf: 67 06 15 35 
Daglig leder kan kontaktes på tlf : 90830161 
Barnehagen har egen hjemmeside som dere kan besøke.  
www.solstua.barnehage.no 
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