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SOLNESET BARNEHAGES HISTORIE.

Barnehagen åpnet i august 2008, og ligger 

flott plassert i Hamna. Vi har tilgang til 

både skogen og fjæra i umiddelbar nærhet. 

Uteområdet i barnehagen er en av «byens 

beste», hvor mye av trær, lyng og planter 

er beholdt. I tillegg er det et kupert og 

utfordrende terreng for barn og voksne å 

boltre seg i.  

Barnehagen har fire baser ved navn 

Sjarken, Seilskuta, Tråler`n og Snekka. Vi 

har valgt å kalle basene med båtnavn siden 

barnehagen ligger i Hamna med veinavn 

hentet fra båt- og sjøliv. 

Aldersfordelingen på basene vil variere 

noe fra år til år.  

Grillhytte og tre lavvo: 

Vi har grillhytte på barnehageområdet som 

er hyppig brukt til bål, kos og hygge for 

barn og voksne. Vi spiser ofte frokost, 

lunsj og frukt der inne. Dette legger også 

til rette for lengre utetid de dagene vi 

ønsker det. I tillegg har vi våren 2013 fått 

satt opp trelavvo oppe i skogen, ca. 200 m 

fra barnehagen. Her er det et supert område 

for barna å gå på tur. Den ligger tett til 

skiløype om vinteren, slik at den er 

tilgjengelig hele året. 

Lovverk: 

Barnehagen følger barnehageloven og 

ellers de til enhver tid gjeldende lover og 

regler. 

Rammeplanen for barnehagen er et av våre 

arbeidsdokument. Denne finnes å lese på 

internett hvis dere ønsker det.  

Link: Rammeplan for barnehage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan
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PERSONALGRUPPEN.  

Fagleder: Marianne Løvdal Lindrupsen    Tlf: 77791536/ 90801275      

Enhetsleder: Hilde Dahl Djupnes Tlf: 77790986/ 93061122  

 TRÅLER`N  

Tlf: 77791537/ 

90156081 

SEILSKUTA  

Tlf: 77791538/ 

47484061 

SJARKEN  

Tlf: 77791531/ 

48286371 

SNEKKA  

Tlf: 77791532/ 

47484062 

Pedagogisk leder:  

Yvonne Ytterstad  

Fagarbeider: 

Jorunn Sagelv 

Fagarbeider: 

Nina Albrigtsen 

Spesialpedagog: 

Irene Rostad 

Pedagogisk leder:  

Susanne Johnsen 

Barnehagelærer:  

Hanne M. Mikalsen 

Assistent: 

(Måne) Duangduean 

Klausen 

Assistent: 

Lisa Mari S. Paulsen 

I permisjon: 

Karina Williamsen  

Pedagogisk leder:  

Janne Pettersen 

Fagarbeider: 

Vibeke Lorentsen 

Assistent:  

(Ning) Penthip SaeUeng 

Assistent: 

Solbjørg Nilsen 

 

Pedagogisk leder: 

Kjersti Eknes  

Barnehagelærer: 

Michael Endrè 

Syversen 

Fagarbeider: 

Monica Rasmussen 

Støtteressurs: 

Nina Aakre 

Fastvikar på huset: Vanja Rostadmo 60% stilling, 40% stilling ikke avklart. 

BASENES TILBUDTE PLASSER FRA 01.08.17 

Tråler`n  3-6 år: Barn: 9 stk. 2012, 3 stk. 2013, 7 stk. 2014 

Snekka 3-6 år: Barn: 5 stk. 2012, 9 stk. 2013, 5 stk. 2014 

Seilskuta 1-3 år: Barn: 6 stk. 2015, 8 stk. 2016 

Sjarken 1-3 år: Barn: 6 stk. 2015, 8 stk. 2016 
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TROMSØ KOMMUNES VISJON OG BARNEHAGENS LEVEREGEL. 

Tromsø kommune har en visjon som alle 

dens avdelinger slutter seg til, og det er 

«sammen for et varmt og livskraftig 

Tromsø». I vår barnehage har vi en 

leveregel, den er basert på de tanker vi har 

om den voksnes rolle i barnehagen, 

personalets grunnsyn og visjon for Tromsø 

kommune.  

Den sier noe om hvilken person hver 

enkelt av oss skal være: for barna - for 

foreldre, kollegaer og andre tilknyttet 

barnehagen. Vi ønsker at foreldre har 

denne i tankene i samarbeid med 

barnehagen, og når de oppholder seg i 

barnehagens område ved arrangementer, 

og når de bringer og henter. 

I tabellen under synliggjøres det på hvilken 

måte denne leveregelen vil gjelde vår rolle 

i barnehagen. 

 

SOLNESET SIN LEVEREGEL:  

” lytte, se, respektere og le”  
Hva innebærer dette for alle oss som er knyttet til Solneset barnehage 

 

 Lytte til hverandre og ha respekt for andres meninger og ytringer. Alle har rett til å være 

med å medvirke i egen hverdag. Å lytte er en forutsetning for god kommunikasjon. 

 Se, bekreft og anerkjenn hverandre i hverdagen.    

 Ha respekt og toleranse for hverandre og alle ulikheter. 

 Vi skal le sammen og alle skal oppleve glede og humor. 

 Alle barn skal oppleve gode relasjoner, vennskap og samhold 

 Alle barn skal oppleve trygghet, omsorg og nærhet.    
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KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR TROMSØ KOMMUNES 

BARNEHAGER. 

Denne vil være ferdig i januar 2017, og vi har i denne årsplanen tatt høyde for at denne 

kommer og har valgt å knytte fokusområder og arbeidsmetoder opp mot føringer som kommer 

i denne. 

I tillegg har vi satt oss inn i foreløpige forslag som har kommet til ny rammeplan. Ny 

rammeplan kommer i 2017. Tromsøs kvalitetsutviklingsplan bygger også på ny rammeplan. 

SATSNINGSOMRÅDE – VOKSENROLLEN 

Personalet i Solneset barnehage har satsningsområdet -” voksenrollen”.  

Det er den voksnes rolle i relasjon som er avgjørende for at barnehagen skal levere et tilbud 

med kvalitet. 

Vi vil ha fokus på kvalitet i voksenrollen i forhold til barnehagens omsorgs- og læringsmiljø, 

mangfold og inkludering og pedagogisk relasjonskompetanse.  

Rammeplan for barnehagen sier:  

”Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Barn påvirker 

sine omgivelser gjennom aktiviteter og væremåter. Hvordan barn opplever møte med andre, 

vil påvirke barns oppfatninger av seg selv. Personalet må møte barn på en måte som formidler 

respekt og aksept, tillit og tiltro.” 

Alle må ta seg tid til å reflektere over sin rolle som voksen, være bevisst på egne holdninger 

og måter å tilnærme seg barna på i ulike rutinesituasjoner, lek og sosialt samspill. 

Personalet må være samkjørte på regler og grenser, og vi må ha god kommunikasjon. Vi er 

rollemodeller som må gå foran som et godt eksempel. Personalet i Solneset barnehage skal 

være forskende og undrende, anerkjennende og støttende voksne, i lek og samhandling med 

barn. 
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FOKUSOMRÅDENE: 

Sosial kompetanse, lek og vennskap. 

Under dette temaet skal vi bruke planverket vårt: lokal plan mot mobbing og årshjul for å 

fremme sosial kompetanse og sikre et godt lærings- og omsorgsmiljø, aktivt. 

Linker: 

Lokal plan mot mobbing. 

Årshjul for å fremme sosial kompetanse og sikre et godt lærings- og omsorgsmiljø. 

 

Vennskap i Solneset barnehage: 

Alle skal ha en venn. Å ha en venn skaper trygghet og trivsel, som igjen øker selvfølelsen 

hos barnet. Vi vet at vennskap er viktig for både barn og voksne. Venner gjør barn robuste til 

å tåle mer. Vi blir alle utsatt for belastninger i livet, og et barn som har venner vil ha større 

tålegrense mot motgang og sårbarhet. For barn er vennskap avgjørende for videre utvikling. Å 

ha en god venn er som en vaksinasjon for å takle stress og motstand. 

Vi har alle behov for tilhørighet i en gruppe, og for å kjenne på følelsen av at noen liker oss 

og vil være sammen med oss. Vennskap er viktig for barnets utvikling. 

 

Voksenrollen.
Barnehagens omsorgs-
og læringsmiljø.

• Årshjul som fremmer sosial 
kompetanse og sikrer et godt 
omsorgs - og læringsmiljø.

• Lokal plan mot mobbing.

• IKT og digital kompetanse.

• Språk

• Mat og helse.

Mangfold og 
inkludering.

• Sosial kompetanse, lek og 
vennskap.

• Lokal plan mot mobbing.

• Årshjul som fremmer sosial 
kompetanse og sikrer et godt 
omsorgs - og læringsmiljø.

• IKT og digital kompetanse.

• Språk.

• Mat og helse

Pedagogisk relasjons-
kompetanse.

• ICDP-veiledning av 
personalet. Bassert på 8 
tema for godt samspill.

• Årshjul som fremmer sosial 
kompetanse, lek og 
vennskap.

http://img8.custompublish.com/getfile.php/3521890.1308.vcxqvdeetc/LOKAL+PLAN+MOT+MOBBING++januar+2016.pdf?return=www.tromso.kommune.no
http://img8.custompublish.com/getfile.php/3521893.1308.xqabdwwdpd/Årshjul+for+å+fremme+sosial+kompetanse+Solneset.pdf?return=www.tromso.kommune.no
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Hva er lek?                                                                                                                                                                                                   

Lek er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Den er lystbetont og spontan, og 

oppstår her og nå. Til å begynne med leker barna hver for seg, deretter ved siden av hverandre 

og til slutt leker og snakker de sammen. Leken blir mer og mer avansert jo flere erfaringer 

barnet får. Eksempler på dette kan være rollelek og regellek. Den mest dominerende leken 

fram til barnet er 3 år er “late-som-leken” hvor de for eksempel later som de spiser og drikker, 

og de leker ved siden av hverandre. Fra ca. 3 år blir leken mer avansert ved at de tildeler 

hverandre roller - rollelek. De må kommunisere og i større grad leve seg inn i andres situasjon 

for at leken skal kunne vedvare. Barna må forstå lekeregler, som f.eks. at de både leker og 

planlegger om hverandre i samspillet. Denne vekslingen skjer ofte ved at de av og på snakker 

med en “lekedialekt”. 

Barnehagen skal bidra til å fremme barns læring og danning. Retter vi voksne i barnehagen 

oppmerksomheten mot leken, møter vi barn på deres arena. Gjennom leken kan voksne bidra 

til å støtte barnet og gi det nye utfordringer på deres premisser. 

Barna skal få mulighet til å utvikle sosial kompetanse gjennom lek. Vi fokuserer på å utvikle 

ferdigheter som å samarbeide, hjelpe og inkludere hverandre, leve seg inn i andres situasjoner, 

dele, følge regler og beskjeder, vente på tur, hvordan skape og opprettholde relasjoner, løse 

konflikter osv.  

Hvorfor lek? 

Gjennom lek får barna mulighet til å utvikle vennskap og sosial kompetanse.                                      

Lek stimulerer også til bruk av motorikk og språk. Vi skal bidra til at barna skal lære seg og 

mestre ulike sosiale miljøer og etablere og vedlikeholde relasjoner og vennskap.  

Leken er barnets egen, og den viktigste virksomhet i førskolealderen. I “late-som-om-verden” 

får barnet bearbeidet ulike hendelsesforløp og opplevelser. Barna lærer mye gjennom lek, 

både om seg selv og omverden. I leken gir barna form til tanker, følelser og opplevelser. Vi 

ønsker å inspirere og utvide barnas “late-som-lek” og rollelek ved å gi nye impulser og støtte. 

Grønne tanker – glade barn. 

I Solneset barnehage skal vi bruke materiellet knyttet til opplegget «Grønne tanker – glade 

barn». Dette er primært et opplegg for barn i alderen 3-6 år, men deler av dette kan lett 

tilpasses til barn under 3 år, noe vi skal jobbe med. 

Grønne tanker – glade barn er et opplegg som hører under psykologisk førstehjelp for førskolebarn. 

Hensikten med Psykologisk førstehjelp er å stimulere barn og unges tanke- og følelsesbevissthet. 

Psykiske helseplager er en av vår tids store utfordringer. Å utvikle et vokabular og trygghet for å 

uttrykke tanker og følelser som barn, kan få stor betydning gjennom livet. Psykologisk førstehjelp er 

utviklet av psykologspesialist Solfrid Raknes, i tett samarbeid med en faglig sterk referansegruppe. Det 

nye materiellet for de minste barna er en kombinasjon av digitalt verktøy og en bok, som kan brukes 

like godt hjemme med foreldre som i barnehagen.  

Link: Psykologisk førstehjelp til barnehagebarn 

 

http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/psykologisk_forstehjelp/psykologisk_forstehjelp_for_barnehagebarn/
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 Arbeidsmåter vi bruker i forhold til sosial kompetanse, lek og læring. 

- Gi rom for barns lek. Skape en god lekekultur. 

- Lekegrupper i og utenfor barnehagetiden. Vi har organiserte og spontane 

lekegrupper. Foreldrene arrangerer vennegrupper på ettermiddagstid. 

- Voksne skal være til stede i eller ved siden av lek slik at de kan hjelpe barn å 

sette ord på følelser og utfordringer som oppstår.  

- Snakke om følelser. 

- Arbeid med månedens sosiale kompetanse. 

- Velge seg arbeidsmål i strategiplan mot mobbing. 

- Grønne tanker – glade barn. 

- Høste av hverandres kunnskap om temaet, observere 

- Bevissthet/refleksjon omkring voksenrollen og barnas lek, dokumentasjon 

- Litteraturstudier og video 

- Barnesamtaler. 

- Husregler. 

- «Vennelov» 
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IKT og digital kompetanse: 

Vi i barnehagen må jobbe med at digital teknologi skal bli en del av vårt pedagogiske tilbud.  

De siste årene har utviklingen på dette området vært stor, og vi må følge med i tiden. Ny 

rammeplan vil ha et større fokus på digital teknologi og vi må knytte dette til fagområdene. 

For at barn skal utvikle digital kompetanse må vi sørge for at digital teknologi inngår som en 

naturlig del av barns danningsprosess gjennom lek og læring, på lik linje med andre 

pedagogiske aktiviteter. Vi må se på det digitale verktøyets handlingsmuligheter og 

bruksområder.  

I Solneset barnehage skal barn og voksne være produsenter i forhold til bruk av digitale 

verktøy. Dette betyr at vi er skapende og at opplegget med digitale verktøy har et bevisst mål. 

Motsetningen til dette er at barn blir konsumenter. 

 

 Arbeidsmåter vi bruker som fremmer digital kompetanse. 

- Bli kjent med ulike digitale verktøy slik som: smarttelefon, digitalt kamera, 

kopimaskin, lamineringsmaskin, nettbrett, PC, prosjektor, mikrofon, digitalt 

mikroskop osv. 

- Bruke ulike applikasjoner som har fokus på lek og læring på ulike områder. 

- Høytlesing fra bok på veggen ved bruk av prosjektor. 

- Hente ut informasjon til temaarbeid og prosjekter på internett. 

- Nasjonal IKT-plan for barnehager. 

- Salaby – knyttet til «Grønne tanker, glade barn». 

- Lage film. 
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Språk: 

Språk er et fokusområde som hører under fagområdet «Kommunikasjon, språk og tekst». 

Dette er grunnsteinen og forutsetningen for at barna skal kunne delta i det sosiale fellesskapet. 

Vi skal ha ekstra fokus på språkdelen i dette fagområdet, men vi kommer ikke unna 

kommunikasjon og tekst.  

«Et barn som behersker de språklige ferdighetene optimalt ut fra sitt alderstrinn, vil ha 

forutsetninger for å kunne tilegne seg kunnskap og boltre seg i det sosiale 

fellesskapet» (H. Palsdottir, s.12). 

I arbeid med språk er det viktig at de voksne tuner seg inn på barnet og ikke «går for fort 

frem». Den voksne må møte barnet der det er og på dets signaler.  

Rammeplanen (s. 35) sier: 

Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke 

språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og uttrykk for egne 

tanker og følelser(…) 

En rekke barn har et annet morsmål en norsk og lærer norsk som andrespråk i 

barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet til å uttrykke seg. 

Barnehagen har et spesielt ansvar for at alle barn får en mulighet til å utvikle et godt norsk 

språk, slik at de har språklige forutsetninger for å delta i sosialt fellesskap med andre 

mennesker, ytre sine meninger, utvikle seg faglig på skolen og fullføre et skoleløp. Vi må se 

på språkets betydning i nåtid og fremtid. Et godt utviklet norskspråk vil gi barna mulighet til å 

tilegne seg ny kunnskap og det vil være forebyggende for lese- og skrivevansker.  

 Språkstimuleringsaktiviteter vi vil jobbe med: 

- Lytte og samtale i alle hverdagens  

situasjoner. 

- Sette ord til handling.  

- Late som lek/rollelek.  

- Sang og sangleker. 

- Høytlesing. 

- Lek med lyd, rim og rytme. 

- Artikulasjonsøvelser – 

 munn og tungegymnastikk. 

-  Språksprell. 

- Lekeskriving og lekelesing. 

- Språkkoffertene med  

fortelling og konkreter. 

- Grønne tanker – glade barn. 

- Dialogisk lesing. 

- Lær meg norsk før skolestart.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1rY-IhITNAhXoO5oKHbZsBcIQjRwIBw&url=http://www.fubhg.no/materiell.176559.no.html&bvm=bv.123325700,d.bGs&psig=AFQjCNEvmpyeeUY4CKBbLkaHdoCH0MNurg&ust=1464774405903934
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Mat og helse: 

Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Dette 

gjelder enten det er medbrakt eller servert. De fleste av barns måltider inntas i barnehagen, 

derfor får barnehagen en stor innflytelse og et ekstra ansvar for barns matvaner, kosthold og 

helse. Barnehagens arbeid med kosthold, helse og hygiene er nedfelt i barnehageloven, 

rammeplanen og forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

Matvaner og kosthold påvirker barns helse gjennom hele livet. For barn er ernæring og riktig 

kosthold en forutsetning for normal vekst og utvikling, men også for at de skal ha overskudd 

til lek og læring. 

Linker:  

Bra mat i barnehagen tips, råd og oppskrifter. 

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Helsedirektoratet. 

 Arbeidsmåter i forhold til mat og helse: 

- Ha barna med på å lage mat. 

- Økt fokus på sunn mat. 

- Bevisst fokus på at barn skal være i fysisk aktivitet hver dag, gjennom lek og 

sosialt fellesskap. 

- Være i fysisk aktivitet i gymsalen. 

- Fokus på hygiene. 

- Øke bevisstheten rundt bruk av raffinert sukker. Jobbe for redusert bruk av 

dette, men vi er ikke en sukkerfri barnehage. 

- Fokus på mat og helse ved planlegging av bursdagsfeiringer, dette når barna 

får ønske seg aktiviteter/mat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/406/Bra-mat-i-barnehagen-tips-rad-og-oppskrifter-IS-1536.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/431/Retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen-IS-1484.pdf
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• ICDP-veiledning – International Child Development Program. 
 

I Solneset barnehage vil vi gjennomføre ICDP-veiledning i personalgruppen. I løpet av de 

neste to årene skal alle ansatte få ICDP-veiledning. ICDP er et program som i utgangspunktet 

er laget for foreldreveiledning, men som i Norge og flere andre land tilpasses det og brukes i 

profesjonsveiledning. Det har nå gått fra å hete foreldreveiledning til veiledning av 

omsorgsgivere. Ansatte i barnehage er profesjonelle omsorgsgivere. 

 

Målene til ICDP. 

 Å påvirke omsorgsgiverens positive opplevelse av barnet, slik at omsorgspersonen kan 

identifisere seg med og føle med barnet. 

 Å hjelpe omsorgsgiveren til å bli bevisst barnets tilstand og behov og tilpasse 

omsorgen til barnets egne behov og initiativ. 

 Å styrke omsorgsgiverens selvtillit. 

 Å fremme en sensitiv og uttrykksfull kommunikasjon mellom omsorgsgiveren og 

barnet, slik at det følelsesmessige forholdet mellom de to blir positivt og utviklende. 

 Å fremme et berikende og stimulerende samspill mellom omsorgsgiveren og barnet. 

Berike dets opplevelse av verden. 

 Å utvikle og veilede barnets mestring av de oppgaver som kreves i forhold til andre 

mennesker og omverdenen. 

 Å benytte og aktivere lokale praksisformer i barneoppdragelse og barnekultur 

gjennom lek, spill, sang og felles aktiviteter.  

Link: ICDP-program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icdp.no/icdp-programmets-m-l


14 
 

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON OG VURDERING. 

Rammeplanen sier noe om grunnlag for refleksjon og læring 

«Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for 

barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og 

åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres 

synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og 

barnehagen som arena for lek, læring og utvikling.»  

Barnehagens virksomhet vurderes og evalueres underveis. Det settes av tid til dette arbeidet 

på basemøter, personalmøter, ledermøter og fagdager. Vårt fokus på voksenrollen krever at vi 

som voksne også er bevisst og reflektert vår rolle i her og nå-situasjoner. Dette kan vi gjøre 

ved å lage egennotater etter aktiviteter og samspill, ved å la andre i personalgruppa observere 

oss og/eller ved å ta bilder/filme som vi kan studere i etterkant. Vi setter oss mål om hva vi vil 

oppnå i ulike situasjoner og deretter evaluerer vi oppsatt mål. Vi ønsker å være lydhøre og 

lekne voksne som tar barnas innspill på alvor og da må vi også sikre at så skjer.    

I barnehagen bruker vi ulike metoder i vår dokumentasjon og vurdering av vår virksomhet. 

Observasjoner brukes som grunnlag til samtaler og refleksjon personalet imellom og med 

foreldre. Vi dokumenterer for å synliggjøre for foreldrene hva barna opplever, lærer og gjør i 

barnehagen. Vi bruker også pedagogisk dokumentasjonen for videre refleksjon, utvikling og 

planlegging. 

Fotografering:  

Vi tar mye bilder i barnehagen for å vise hva barna opplever og gjør i barnehagen. Gjennom 

bildene synliggjøres bla. prosessene frem mot et eventuelt resultat, hvor prosessen er det 

viktigste. Bildene brukes også for å gjenoppleve og fordype seg i situasjoner. 

Månedsplan, ukesbrev og halvårsevaluering:  

Dette er skriftlig dokumentasjon på noe av det pedagogiske arbeidet som skjer på basene. 

Hver uke får foreldrene en ukesevaluering kalt fredagsbrev. Hver base skriver 

halvårsevalueringer som tar for seg rammeplanens fagområder, årsplanens fokusområder, 

samt litt generelt om barnegruppa. Disse kommer ut i januar og juni. Hovedmål med 

halvårsevalueringen er for personalet å evaluere egen praksis slik at de sjekker at vi driver en 

barnehage etter lov for barnehage, Rammeplanen for barnehager og øvrige 

styringsdokumenter som: barnehagens årsplan, kvalitetsutviklingsplan for Tromsø kommune, 

Strategiplan mot mobbing og årshjul som fremmer sosial kompetanse og et godt læringsmiljø. 

Årsplan:  

Årsplanen er et dokument som skal synliggjøre barnehagens pedagogiske plattform og planer. 

Solneset barnehage har nå en årsplan hvor hovedarbeidsområdene strekker seg over 2 

barnehageår. Årsplanen evalueres jevnlig og blir redigert årlig.  
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”Alle med” skjemaet:  

Dette er et observasjonsmateriale som vi bruker aktivt for å bli bevisste på viktige steg i 

barnets utvikling. Dette skjemaet legges til grunn når vi gjennomfører foreldresamtaler. Når 

”Alle med” skjemaene skal brukes godkjennes dette av foreldrene i form av underskriften på 

skjemaet. 

Praksisfortellinger: 

I barnehagen skal vi jobbe mer med praksisfortellinger som en del av vårt vurderings og 

evalueringsarbeid. En praksisfortelling skrives ned. Den handler om hendelser i barnegruppen 

– sånn som valg man har gjort, samspill som skjer og generelle observasjoner. Vi vil knytte 

dette spesielt opp mot våre fokusområder. Hensikten med fortellingen er å skape ny kunnskap 

og innsikt. Vi skal gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger, tips og ideer, med mål om å 

utvikle vårt videre arbeidet. Vi skal dele disse slik at vi kan lære av hverandre. 
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SAMARBEID. 

Barnehagen har de siste årene økt samarbeidet på tvers av basene. Vi besøker hverandre, går 

på turer og leker sammen på de forskjellige fellesrommene. Slik blir både personalet og barna 

godt kjent med hverandre, og gode relasjoner skapes.  

Klubb: 

Vi har klubb dag hver onsdag, med en fast møteplass som utgangspunkt. Det følger også 

kjente voksne med fra basene på disse klubbene, og det er noe som skaper trygghet for barna. 

Navnene på klubbene våre er: 

5.åringene heter: Førskoleklubben 

4.åringene heter: Sprettan 

3 åringene heter: Tulleklubben 

1 og 2.åringene fra Sjarken og Seilskuta heter: Friskusan 

Førskoleklubben gjør seg erfaringer med skoleforberedende oppgaver, mens Tulleklubben og 

Sprettan annenhver uke har turdag og diverse opplegg inne. I forhold til Friskusan er målet å 

bli godt kjent og trygg i det store uteområdet vårt.  

Fellessamling: 

Vi har fellessamling en gang i måneden for alle barna og voksne i barnehagen. Basene har 

ansvar hver sin måned for å arrangere dette. Her kan de voksne dramatisere skuespill, eller vi 

har sangsamlinger og sang leker sammen med barna.  

Turgrupper: 

Basene går mer på turer sammen, både i klubbtiden og ellers. Dette er med på å bygge opp 

nye og sterke vennskapsbånd, både mellom voksne og barn.  
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Faste tradisjoner i Solneset barnehage: 

Vi har faste tradisjonsmarkeringer som vi bruker å arrangere i barnehagen. Foreldrene blir 

alltid invitert på: Høstfesten, Forut-kafe, Nissefest, Påskefrokost og Sommerfesten. 

 

 

 

Felles arrangementer: Dato: 

Fellessamling i August (Fagleder) 25.08.17 

Høstfest 27.09.17 

Fellessamling i September: Snekka 29.09.17 

Forut-måned Oktober  

Forut- kafe 26.10.17 

Fellessamling i Oktober: Sjarken 27.10.17 

Mørketidsmarkering 17.11.17 

Fellessamling i November: Seilskuta 24.11.17 

1.adventssamling: Tråler’n 27.11.17 

2.adventssamling: Snekka 04.12.17 

3.adventssamling: Sjarken 11.12.17 

Lucia markering 13.12.17 

Nissefest med forestilling 14.12.17 

4.adventssamling: Seilskuta 18.12.17 

Solfest 22.01.18 

Fellessamling i Januar: Tråler’n 26.01.18 

Markering av Samefolkets dag 06.02.18 

Temafest 23.02.18 

Vinteraktivitetsuke uke 10 

Påskefrokost 22.03.18 

Fellessamling i Mars: Snekka 23.03.18 

Fellessamling i April: Sjarken og Seil. 27.04.18 

Fellessamling i mai: Tråler’n 25.05.18 

Sommerfest og dugnad. 07.06.18 
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OVERGANGEN BARNEHAGE-SKOLE OG AKTIVITETER FOR 

SKOLESTARTERNE. 

I følge rammeplanen «Skal barnehagen i samarbeid med skolen legge til rette for barnas 

overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært 

samarbeid med barnets hjem.”  ”Dersom barnehagen skal gi skolen informasjon om 

enkeltbarn, skal foreldrene samtykke i dette.”  

Grunnlaget for all læring ligger i hvert barns sosiale kompetanse. Med sosial kompetanse 

mener vi hvordan barn er mot hverandre, om de kan sette seg inn i andres følelser og tanker, 

og regulere egne. Å kunne uttrykke seg og utvikle et godt talespråk er viktig. Fokusområdene 

innenfor sosial kompetanse er selvfølelse, selvhevdelse, selvkontroll, empati, samarbeid og å 

være en god venn. Vi øver på selvstendighet, som å gå på do, kle på seg selv og det å spørre 

om hjelp. Vi øver også på å ta ordet i samlinger, samarbeid og å hjelpe hverandre. 

Rammeplanen har 7 fagområder som gjenspeiler fagene på skolen. Språket følger 

begrepsutviklingen. Begrep innenfor hvert fagområde bygger vi opp gjennom hele barnehage 

tida. De matematiske begrepene ser vi nærmere på i klubb-tida, som er en gang i uka. Da er 

det både «skolearbeid» og begrepsutvikling i praksis. 

Vennskapsgrupper:   

Etter jul er det vennskapsgrupper der vi samarbeider med andre barnehager i Hamna 

(Bukkespranget, Toftveien, Bjørnebekken og Kvitungen Barnehage).  Barn som går i 

barnehage i andre bydeler blir kontaktet pr. mail fra skolene de tilhører, hvor de blir invitert til 

å komme på vennskapsgruppe. Barna er delt i grupper etter om de skal begynne på Solneset 

eller Hamna skole og møtes en gang pr måned frem til sommeren. Det er ulike bli-kjent 

samlinger med natursti, ski- og aktivitetsdag, besøk på skolen/SFO og en avslutningsaktivitet 

før sommerferien.  Personalet her i barnehagen har dessverre ikke mulighet til å dra på 

vennskapsgruppene i andre bydeler enn Hamna. Dersom foreldre da ønsker at deres barn skal 

delta på vennskapsgruppe tilhørende den skolen de skal gå på utenfor bydelen, må foreldrene 

selv ta ansvar for dette.  

Det å ha godt samarbeid mellom barnehagen og vennskapsgruppene kan være med å gjøre 

overgangen til skolen lettere for barna, da de finner flere kjente fjes på skolen. Kanskje har de 

fått seg en ny venn eller to før skolestart?   

Det er utarbeidet et skjema som vi i barnehagen sender til skolene, med informasjon om 

barnet. Vi legger vekt på at et slikt skjema skal være et samarbeid mellom barnehage og 

barn/foresatte. I første del er det barnet som får fortelle hva de vil at skolen skal vite om dem. 

I del to er det barnehagen og foresatte som samarbeider. Skjemaet er hovedfokus på den siste 

foreldresamtalen. Foreldre står fritt til å velge om de ønsker at et slikt skjema skal sendes inn. 

Det vil bli skrevet samtykkeerklæring der foreldrene sier «ja» eller «nei» til et slikt samarbeid 

med skolen.  
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Vi i barnehagen bruker å ta initiativ til at barna i barnehagen får gå på måned-samlinger på 

Solneset skole. Det er stor stas for våre barn og det er i hovedsak førskolebarna som drar. Vårt 

mål med å dra på skolens månedssamlinger er at barna skal bli kjent med en del av 

skolekulturen, som for eksempel dette med å fremføre innøvde aktiviteter for 

tilhørere/publikum. Vi jobber med å få et tettere samarbeid med Hamna Skole i form av besøk 

og invitasjoner til samlinger. 

Styrerne/fagleder og rektorene jobber med å utvikle samarbeid mellom skole og barnehage, 

samt å kvalitetssikre overgangen barnehage skole. Dette gjøres gjennom faste møtepunkter 

mellom skolene og barnehagene, blant annet, kompetanseheving, overføringsmøter i forhold 

til barn som trenger ekstra støtte, samarbeidsmøter mellom styrere/fagledere og rektor. Hvor 

mye samarbeid det er mellom skolene og barnehagene varierer noe fra år til år. 

Lucia og nissefest: 

Førskolegruppa har ansvar for å planlegge og gjennomføre Luciatoget her i barnehagen. Det 

er åpent for foreldre å komme å se, men vi har ikke noe spesielt foreldrearrangement i forhold 

til Lucia. I tillegg setter vi opp ei forestilling i forbindelse med nissefesten. Foreldrene blir 

invitert til nissefest, hvor det i tillegg til forestilling er enkel servering. Det er mulighet for 

foreldrene å knytte nye kontakter eller få enda bedre kontakt med de dem kjenner. En god 

kontakt mellom foreldrene er positivt både for barnets sosiale miljø og læringsmiljøet i 

barnehagen. 

Tur: 

En dag i uken drar alle førskolebarna i barnehagen på tur i lag, da møtes de på tvers av basene 

og blir bedre kjent med hverandre før skolestart. Noen av turene inneholder blant annet 

begrepslære og natursti. De drar på lengre turer enn de andre turgruppene. Vi benytter oss 

også av steder som f.eks. Polaria, Vitensenteret og Natur og utfordring. Ved innbydelser til 

ulike forestillinger er førskolebarna prioritert til disse.  
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FORELDRESAMARBEID. 

Foreldrene er barnehagepersonalets viktigste samarbeidspartnere og vi ønsker et nært og åpent 

samarbeid. Et slikt samarbeid er det beste utgangspunkt for arbeidet med barna.  

Vi forventer at foreldre leser og setter seg inn i barnehagens årsplan, vedtekter, 

velkommenhefte og generelle skriv, slik at utgangspunktet for samarbeid fungerer best mulig. 

  

 Organisering av foreldresamarbeid. 

- Personalet og foreldre har kontakt i bringe og hentesituasjonene. 

- Vi skal sørge for at beskjeder blir levert videre til alle de ansatte, og utvikle gode 

rutiner for kommunikasjon på basen og i barnehagen.  

- Vi leverer ut månedsplan og ukesevaluering.  

- Vi henger opp dokumentasjon i form av bilder, for å gi et innblikk i barnets 

barnehagehverdag og/eller hvordan prosessen til en aktivitet har vært. 

- Vi legger til rette dersom det ønskes en samtale i enerom med pedagogisk leder eller 

barnehagelærer. 

- Foreldresamtaler gjennomføres 2 ganger i året 

- Foreldremøter gjennomføres 2 ganger i året. 

- Personalet har taushetsplikt og vi tar denne på alvor. 

- Vi arrangerer foreldrekaffe og ulike arrangementer gjennom året hvor foreldre, 

foresatte, søsken, slektninger og/eller andre nære voksenpersoner kan delta. 

- Personalet er lydhøre for foreldrenes ønsker og forventninger. 

- Personalet ønsker positive tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk 

 

Barnehagens samarbeidsutvalg: 

- Barnehagen har et samarbeidsutvalg (SU). Det er et utvalg av 4 representanter fra 

foreldregruppen, en fra hver base og 5 representanter fra personalgruppen, en fra 

hver base, samt fagleder. Fagleder er utvalgets referent. Vi tar opp ulike saker som 

berører foreldre og barn i barnehagen. SU er et kontaktorgan mellom foreldre og 

barnehagen, foreldre og ansatte skal komme med forslag til saker SU skal diskutere. 

Foreldre tar kontakt med en SU representant.  

Barnehagens foreldreråd: 

- Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen. SU kan innkalle til foreldreråd, 

dersom de ønsker å ta opp saker utenom foreldremøtene. Foreldre kan også ta 

kontakt med SU dersom de har saker de ønsker å avgjøre eller ta opp i et 

foreldrerådsmøte. Det vil settes av 15 min. på høstens foreldremøte til et lite 

foreldrerådsmøte. Dersom det er behov for mer tid kan det avtales på forhånd eller 

det inviteres til et nytt møte så snart som mulig. 
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 EKSEMPLER PÅ LITTERATUR VI SKAL JOBBE MED: 

Her er en oversikt over noe av den litteraturen vi skal jobbe med i forhold til fokusområdene i 

årsplanen. Vi vil ikke bruke hele bøker, men vi vil velge ut deler. Listen er ikke fullstendig. 

- Lokal strategiplan mot mobbing. 

- Årshjul for å fremme sosial kompetanse, og sikre et godt lærings- og omsorgsmiljø. 

-  «Barns møter med digital teknologi» av Mari-Ann Letnes. 

-  «Språk i barnehagen – Mye mer enn bare prat». Veileder fra utdanningsdirektoratet 

- «Barns trivsel – voksnes ansvar».  Veileder fra utdanningsdirektoratet. 

-  «Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen» av Sosial og helsedirektoratet. 

-  «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen.» Stortingsmelding 19. 
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