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Innledning
Solemdal barnehage er en privat barnehage som ligger i
naturskjønne omgivelser. Vi er opptatt av at barndommen
har egenverdi, og vi synes det er viktig å se lek, omsorg,
danning og læring i sammenheng. Vi jobber derfor hver dag
for at Solemdal barnehage skal være et

godt sted å være, leke og lære!
Denne årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens
valg og begrunnelser. Den er utarbeidet i personalgruppa. Planen er godkjent i
samarbeidsutvalget.
Planen viser hvordan vi i Solemdal barnehage arbeider for å omsette formål og innhold i gjeldende
lovverk til pedagogisk praksis, og viser hvilke verdier og grunnsyn vi handler etter. I årsplanen vil vi
blant annet vise hvordan vi arbeider med omsorg, lek, medvirkning, danning og læring.
Vi i Solemdal barnehage er en lærende organisasjon som i samarbeid kontinuerlig utvikler vår
pedagogiske praksis.
Les gjerne gjennom hele planen, og ta kontakt ved spørsmål eller kommentarer.

Hjertelig velkommen til Solemdal barnehage J
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Lovverk
BARNEHAGELOVEN regulerer blant annet barnehagens formål. For oss i Solemdal barnehage er
det viktig å løfte frem at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Du
kan lese barnehageloven her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
RAMMEPLANEN står helt sentralt i barnehagens arbeid og er et dokument som vi bruker aktivt.
Rammeplanen beskriver hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har. Den
presiserer at barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling,
bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. I tillegg er sosial og språklig kompetanse, samt sju
fagområder, viktige deler av barnehagens læringsmiljø.
Her finner du rammeplanen: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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Verdigrunnlaget vårt
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Rammeplanen presiserer at barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves
i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. I Solemdal barnehage jobber vi hver dag for at
barna:
- skal få leke og være barn i en variert hverdag fylt med glede og moro
- føler livsmestring ved at de får medvirke i sin hverdag, og opplever støtte og omsorg i sin
allsidige utvikling
- skal føle seg verdifull som den de er, og lære å behandle hverandre med gjensidig respekt
- føler seg sett, hørt og anerkjent for den de er
- trives i barnehagen og dermed utvikler god psykisk helse
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Trivsel, livsmestring og glede
Barnehageloven ble endret fra 1. januar 2021. Endringene innebærer at det er nulltoleranse mot
mobbing, plaging og utestenging fra lek.
I Solemdal barnehage er vi opptatt av at foreldre og barn skal være trygge på at barnehagen er et
godt sted å være. Vi ønsker å legge til rette for at barna skal ha lyst til å komme i barnehagen og at
de skal trives sammen med andre barn og voksne. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel,
livsglede, mestring og følelse av egenverd, samt forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn
opplever krenkelser eller mobbing, skal vi i Solemdal barnehage umiddelbart håndtere, stoppe og
følge opp dette.
Glede, humor og sang er viktige ingredienser ved
tilværelsen i Solemdal barnehage. Gjennom lek, latter og
spillopper, nyter barn livet!
Humor er lek med tanker og ord, den fremmer
skaperevne, kreativitet og lysten til lek. Latter gir livsglede
og overskudd. Vi mener humor og sang fører til at vi blir
tryggere på hverandre, og at vi trives bedre sammen.
Sangene vi synger brukes også aktivt som verktøy for å få
barnehagehverdagen til å gå smidig og glad ved f.eks
overgangssituasjoner, på stellebordet, påkledning eller ut
på tur.
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Medvirkning
Både FN’s barnekonvensjon, barnehageloven og
rammeplanen løfter barnas rett til medvirkning.
For oss i Solemdal barnehage innebærer medvirkning
at vi stadig reflekterer over hvordan vi sikrer at vi ser
alle barn og lytter til deres ytringer. Ved å ta barna på
alvor og følge med på deres interesser gir vi dem
mulighet til å påvirke hverdagen. Dette kan innebære
både små ting i hverdagen som å ivareta barns
initiativ til sang eller innkjøp av leker, men også større
ting som valg av årstema eller endring av rutiner.
Medvirkning innebærer at personalet gir barna tid og
anledning til å resonnere, argumentere og lage egne
forklaringer på problemstillinger.
Vi er opptatt av at barna skal ha innflytelse på det
som skjer i barnehagen. Dette skjer ved at vi i
personalet er bevisst på barns ulike uttrykksformer. Vi
må tilrettelegge for medvirkning på måter som er
tilpasset barnas alder, erfaringer, forutsetninger og
behov.
8
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Lekens kjennetegn er at det er en frivillig aktivitet som barnet selv
velger å delta i. Leken er på ”liksom”, den ligger utenfor det vi oppfatter
som ”den virkelige verden”. Leken er lystbetont for barnet, den gir
mening, spenning og er en forberedelse til livet.
Vårt grunnsyn er at leken er viktig i seg selv. Gjennom leken får barna
anledning til å bearbeide opplevelser og hendelser. Utfoldelse i lek
bidrar til at barnet utvikler selvtillit, mestring, fysiske- og sosiale
ferdigheter, læringsfelleskap og vennskap.
Barna i Solemdal barnehage skal i tillegg til å leke helt selv på eget
initiativ, også oppleve å bli inspirert til lek av personalet. Personalet har
en viktig rolle i leken ved å gi impulser, støtte og berike lekens innhold.

Den
viktige
leken
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Sju fagområder – mye moro!
Rammeplanens fagområder skal være en
gjennomgående del av barnehagens
innhold. Barna skal møte de sju
fagområdene i hverdagen, i tilrettelagte og
spontane aktiviteter og i lek. Arbeid med
fagområdene skal bidra til å fremme
trivsel, allsidig utvikling og helse. Leken er
barnas viktigste læringsarena, og barna
skal oppleve å bli inspirert til en variert og
morsom barnehagehverdag.

tur og
Kunst, kul
t
kreativite

Næ
og rmiljø
sam
fu n
10
n

Etikk, reli
gio
og filosof n
i

Kom
m
språ unika
k og sjon
teks ,
t
iljø
m
,
r
Natu nologi
k
og te

Krop
p
mat , bevegel
og h e
se,
lse

Antall, rom
og form

9

Vårt gode barnehagemiljø
I Solemdal barnehage er vi opptatt av at barnehagen skal være
et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider
ved samspill, fellesskap og vennskap. Vi ønsker å gjøre
barnehagens innhold spennende og variert. Arbeidsmåtene
skal ta utgangspunkt i barnas erfaringer, synspunkter og
initiativ, og bygge på kreativitet og lek.
Vi er opptatt av å gi barna mulighet til å sanse, oppleve, leke,
lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Barna skal
også ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av
barnehagedagen.
I hverdagsaktiviteter som for eksempel måltid, av- og
påkledning, frilek og samlingsstund utvikles mye av den
direkte kontakten mellom barn og voksne.
Hverdagsaktivitetene spiller derfor en avgjørende rolle for
hvilken oppfatning barn får av seg selv i forhold til andre.
Vi er opptatt av at digitale verktøy er en naturlig del av vårt
rike og allsidige læringsmiljø i barnehagen. Personalet skal
være aktive sammen med barna når de bruker digitale
verktøy, og vi skal legge til rette for at barna utforsker, leker,
lærer og skaper.
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Overganger
I Solemdal barnehage utvikler, evaluerer og forbedrer vi kontinuerlig
våre rutiner i forhold til overganger.
Å begynne i barnehagen kan være en stor overgang, både for foreldre
og barn. Vi arbeider systematisk for å lette denne overgangen. Når
barna begynner i barnehagen samarbeider vi tett med foreldrene for
at barna skal oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og
lære.
Ved overganger i hverdagen i barnehagen er vi opptatt av rutiner og
forutsigbarhet. Vi har rammer som gjør at dagen flyter godt, men er
også opptatt av å ivareta fleksibilitet og spontanitet. Innarbeidede
strukturer skaper trygghet for barna og de opplever mestring ved å ha
forventninger til hva som skal skje.
Når barna har overgang fra Tommeliten til Sola er det viktig for oss at
barna og foreldrene får tid til å bli godt kjent med rutiner, barn og
voksne. I samarbeid med foreldrene jobber vi for at barna skal føle seg
trygge og ivaretatt for den de er.
Barnehage og skole er begge likeverdige parter i barnas helhetlige
opplæringsløp. Vi jobber for at barna skal utvikle tro på seg selv og
egne ferdigheter, og at de skal glede seg til å begynne på skolen. Dette
gjør vi ved å legge vekt på utforskning, skaperglede og kreativitet, og
ved å legge til rette for at barna har med seg varierte erfaringer og
opplevelser ved skolestart.
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Foreldresamarbeid
Vi er opptatt av å ha tett og nær kontakt med foreldrene daglig. Kontakten med foreldrene bidrar til gjensidig
tilbakemeldinger og informasjon, og det er en stor del av vårt pedagogiske arbeid. Vi informerer om våre aktiviteter og
valg gjennom samtaler, informasjonstavle, digital skjerm, hjemmeside, månedsplan og andre skriv. Samarbeidet bidrar til
at vi kan legge best mulig til rette for det enkelte barns utvikling.
Foreldresamtaler
Vi har foreldresamtaler i barnehagen både høst og vår. Her utveksler vi informasjon om barnas utvikling. Vi legger vekt på
at foreldrene kommer med med informasjon om barnet slik de ser det, samt om hjemmesituasjonen. Vi ønsker en god
dialog, som gjør at vi samarbeider om barnets beste.
Foreldremøter
Det holdes et foreldremøte hver høst og en temakveld om våren. På
foreldremøtet ønsker vi å dele tanker rundt pedagogisk arbeid, hva som er
aktuelt akkurat nå og vi vil at foreldrene skal kunne sette seg inn i barnas
hverdag. På temakvelden tar vi opp et aktuelt tema til felles refleksjon.
Barnehagens samarbeidsutvalg
Utvalget har to representanter fra eier, to representanter fra foreldre og to
representanter fra ansatte. Styrer er sekretær for samarbeidsutvalget.
Foreldreråd
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet
mellom hjem og barnehage, og tar opp saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet
velger en representant og en vararepresentant til barnehagens samarbeidsutvalg. Disse blir valgt på høstens
12
foreldremøte.
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Dager utenom det vanlige
Vi synes det er viktig å ha tradisjoner i barnehagen. Vi vil markere ulike
tradisjoner som skaper forventninger og gir en avveksling i hverdagen.
Det hender vi forandrer tradisjoner eller justerer innholdet.
Samenes dag Vi markerer Samefolkets dag 6. februar. Vi snakker om samene,
ser i bøker, joiker, ser film, og lærer noen ord på samisk. Vi spiser
mat.
FN dagen Vi markerer FN dagen 24. oktober ved å løfte verdien av ulike
markerer dagen med å snakke med barna om barnas rettigheter
og barnekonvensjonen. Vi spiser internasjonal mat.

samiskinspirert
kulturer. Vi

Ski, ake og aktivitetsdag Denne dagen koser vi oss på ski og akebrett. Dersom det ikke er snø, har vi andre
utendørsaktiviteter.
Karneval Barn og personalet kler seg ut. Vi lager noen festlige matretter og spennende aktiviteter for barna.
Bursdagsfeiring Personalet lager bursdagskrone sammen med barnet. Vi feirer ved å sende opp «raketter»,
synge og ta bilde. Det avtales med personalet hvilken dag barnet skal feires. Foreldrene tar med noe valgfritt
som barnet ønsker til avdelingen. Vi oppfordrer til å ta med noe sunt.
Barnehagedagen Vi arrangerer barnehagedagen i mars. Denne dagen har vi fest i barnehagen og vi viser frem
hva vi har jobbet med på avdeling.
Ruskendagen Vi rydder søppel i vår nærområde. Dette gjør vi i uka før 17. mai for å forberede den store dagen.
14
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Dager utenom det vanlige
Luciafrokost Foreldre og besteforeldre inviteres til frokost. Det blir servert lussekatter, vi synger og går i Luciatog.
Nissefest Barna kler seg ut i nisseklær. Vi synger julesanger og går rundt juletreet. Nissen kommer på besøk og vi
spiser grøt. Dette er en fest for barna.
Juletrefest I januar har vi som tradisjon at foreldrerepresentantene, i samarbeid med barnehagen, arrangerer
juletrefest.
Påskefrokost Barna og personalet inviterer foreldrene til frokost i barnehagen. Her spiser vi og koser oss
sammen, med ulike innslag fra barna.
17.Mai Barnehagen går i tog under egen fane. Vi har 17. mai
leker, spiser pølse og is ute.
Sommerfest Foreldrene arrangerer fest for barna før sommeren,
for å få en fin avslutning før sommerferien. Da blir det innslag fra
barna. Vi markerer de som skal slutte/ begynne på skolen.
Fotografering Hver vår blir det tatt gruppebilder av barna.
Foreldrene får også tilbud om portrettbilde av det enkelte barn.
Det er helt frivillig å kjøpe bilder.
Andre merkedager Vi markerer dager som er relevante i forhold
til barnegruppen i samarbeid med foreldrene, for eksempel
dinosaurdagen J
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15

Års
hju
l
16

Påskefrokost
Ruskendag
17. mai
Så og plante
Barnehagedagen
Avslutning av årstema

Julefrokost og Luciamarkering
Julemiddag for barna
Nissefest og juletrefest
Samefolkets dag
Skidag
Karneval

Dugnad
Sommerfest
Fotografering
Avslutningstur for
førskolebarna

Tilvenning i barnehagen
Potetopptak
Høstfest
Brannvernuke
FN-dagen
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Åpningstid/ ferie

Generell
informasjon

Barnehagen er åpen alle hverdager mellom 07.00
og 16.30.
Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften.
Barnehagen stenger kl. 12.00 onsdag før
skjærtorsdag. Barnehagen har stengt de tre siste
ukene i juli. Alle barn skal ha minst fire uker ferie
pr. år, hvor av tre uker er om sommeren.
Med ferie menes det at foreldre må gi skriftlig
beskjed på forhånd at barnet ikke skal i
barnehagen.
Personalet
Barnehagen har styrer, pedagogiske ledere,
pedagog, barne- og ungdomsarbeidere,
assistenter.
Taushetsplikt
Personalet har taushetsplikt som angår private
forhold hos barn og foreldre. Alle i personalet
16 17
skriver under på dette.

Oppsigelse av plass

Generell informasjon

Oppsigelsesfrist er vanligvis 2 måneder. Ved oppsigelse etter 1. april må man imidlertid betale ut hele
barnehageåret, se egne vedtekter for barnehagen.
Forsikring
Barna er ulykkesforsikret for den tiden de oppholder seg i barnehagen. Forsikringa gjelder også utflukter i
barnehagens regi.
Måltider
Barnehagen serverer et brødmåltid pluss melk og grønnsaker/frukt
hver dag. I tillegg serveres det et varmt måltid/middag en gang i
uken, og vi baker grove rundstykker på fredagene. For dette betaler
foreldrene kr. 300,- pr. måned. De som ønsker å spise frokost tar
med matpakke til dette.
Samarbeidspartnere

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) er et felleskommunalt tilbud
til barn og ungdom. Hvis barnehagen eller foreldre føler behov for
spesialpedagogisk hjelp og støtte utover det som barnehagen
vanligvis kan gi, tar vi opp dette via vår kontaktperson ved PPT.
Ingen navngitte barn vil bli drøftet uten foreldrenes samtykke.
Vi samarbeider også med andre offentlige instanser som barnevern,
helsesøster, logoped, fysioterapeut og skole.
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Noen praktiske opplysninger
- Barnehagen har kjernetid mellom 9.15 og 14.15.
- Barna må ha minst ett klesskift liggende i barnehagen. De som bruker bleier må ta med bleier i
barnehagen.
- Barna må ta med tøfler eller sko til innebruk. Disse bør helst ligge i barnehagen.
- Alt tøy skal være tydelig merket med barnets navn, og tas med hjem for vask ved behov. Tøypose med
buemerke skal brukes til skittent tøy, og skal tas med i barnehagen hver dag.
- Barnehagen har i utgangspunktet ikke ansvar for bortkommet tøy.
- Foreldre må alltid gi beskjed til en av personalet på avdelingen når de kommer til barnehagen, og når
de tar med seg barnet hjem fra barnehagen.
- Når foreldrene er i barnehagen, er det de som har ansvaret for barnet.
- Blir barnet hentet av noen andre enn far eller mor, må personalet få beskjed om dette på forhånd.
- Ved enkelte arrangement i barnehagen, dugnad, foreldrefrokost, sommerfest osv., er det foreldrene
som har ansvar for egne barn.
- Gi beskjed om barnet har fri i barnehagen til mobil: 478 98 351.
- Ved sykdom skal barna holdes hjemme. Det er viktig at barnehagen får beskjed ved sykdom. Det kan
være nyttig for både foreldre og personale å vite om hvilke sykdommer som går.
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Kontaktinformasjon
Telefon barnehagen: 478 98 351
Telefon kontor: 902 48 522
Epost barnehagen:
solemdalbhg@googlemail.com
Barnehagens hjemmeside:
https://solemdal.barnehage.no/
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