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VELKOMMEN TIL OSS! 
 
Smellhaugen barnehage er en veletablert barnehage som har vært i drift siden 1984, det 
siste året har barnehagen blitt pusset opp utvendig og innvendig. Vi håper å få oppgradert 
garderober og to bad innen 2019.  
 
Barnehagen ligger rolig og landlig til i Vestfossen og har grenser til fine naturområder. Rett 
oppi bakken ligger vårt eget område, Uglebu. Der har vi et stort lekeområde med hytte, 
gapahuk og bålplass. Dette gir oss unike frilufts – og aktivitetsmuligheter.  
 
Barnehagen har et romslig og kupert uteareal samt egen sykkelbane. Alt dette gir barna 
flotte muligheter til variert lek og naturlige fysiske utfordringer. 
 
Inne i barnehagen har vi kjøkkenet som hjerte i barnehagen. Her møtes alle barna til frokost 
om morgningen. I kjelleren har vi bibliotek og gymsal, som barna elsker å boltre seg i. Alle 
avdelingene har store flotte rom og gode muligheter for å dele i mindre grupper.  
 
Barnehagen har fem avdelinger, dette barnehageåret er de delt inn på følgende måte.  
Tommeliten, i underetasjen på hovedhuset – 10 – 1 åringer sammen med 3 voksne.  
Veslefrikk, frittstående hus på uteområdet – 10 - 1 og 2 åringer med 3 voksne.  
Rødhette, nærmest sykkelbanen, 16 – 2 og 3 åringer med 3 voksne.  
Tyrihans, midten, 12 – 4 og 5åringer med 2 voksne.  
Askeladden, ytterst, 12 4 og 5 åringer med 2 voksne. Askeladden er også spesialtilretett for 
barn med spesielle rettigheter. 
 
I barnehagen jobber det 18 ansatte. Av disse har 9 pedagogisk utdannelse, 5 er barne- og 
ungdomsfagarbeider og 4 er assistenter. Vi har i tillegg en lærling og en i språkpraksis.  
Vi tar årlig i mot studenter som er her i praksis.  
Ved sykdom bruker vi Øvre Eiker sin ressursbank med vikarer.  
 
Bokbamsen er jevnlig innom barnehagen, å har lesestunder for oss. Vi har også et tett 
samarbeid med trygdepensjonatet og Villa Skaar, både til jul og Halloween.  
 
Barnehagen og FAU/SU har ett tett samarbeid. FAU består av foreldrerepresentanter fra de 
ulike avdelingene. FAU sponser barna og barnehagen med ulike aktiviteter gjennom året. 
Barnehagen setter stor pris på samarbeidet og gjør at vi kan gi en rikere hverdag til barna i 
Smellhaugen barnehage. 

 



Barnehagens formål og innhold 

 
Kom og lek 
 
Vi har hatt stort fokus på lek de to forrige barnehageårene, og det er også en del av 
kommunens satsning i årene som kommer.  
I Smellhaugen barnehage anser vi leken som en viktig del av hverdagen til barna. Den har 
egenverdi for barnet, det vil si ar barnet leker for lekens skyld. Leken er for barna livsviktig. 
Gjennom lek oppstår vennskap og det skapes forståelse og glede på tvers av alder, språk og 
kulturell ulikhet. 
 
Rammeplanen sier dette om leken 
“Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes, 
Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en 
arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal 
bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – 
alene og sammen med andre” (R-17 s 20) 
 
Barnehageloven sier dette om leken 
“Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 
aktiviteter” (barnehageloven§2. Barnehagens innhold, 2.ledd)  
 
Rammeplanen stiller store krav til personalets rolle i forhold til barnas lek. Vi sørger derfor at 
lek er et gjennomgående tema på planleggingsdager, personalmøter, kurs, veiledninger, 
avdelingsmøter, ledermøter og i planleggingstiden. På denne måten holder vi fokuset på lek 
og vårt ansvar for hvilke rammer som ligger til rette for barnas lek. Evaluering av arbeidet 
med lek vil foregå fortløpende og være utgangspunkt for daglig praksis. 
 
Vårt fokus er de voksnes rolle i leken. Både hvordan vi tilrettelegger for lek, hvordan vi 
isenesetter lek, hvordan videreutvikler lek og hvordan vi tar i mot barnas invitasjoner. Hver 
og en voksen er opptatt av JEG i møte med barn.  

 



Lek og livsmestring henger sammen. Barn har rett til lek, leken forutsetter trygghet og 
tryggheten er det vi i personalet som skal sørge for – blant annet i samspill og lek med barna. 
Lek styrker barns psykiske helse og derfor helt vesentlig i barns syv psykiske helserettigheter 
utarbeidet av Arne Holte:  
 

1. Identitet og selvrespekt 
 
Følelse av å være noe og være noe verdt. I leken får barnet mulighet til å bli kjent 
med seg selv og sine omgivelser.  
 

2. Meningen med livet 
 
Følelse av å være del av noe større enn seg selv, at det er noen som trenger en. Leken 
er barnas naturlige uttrykksform.  
 

3. Mestring 
 
Følelsen av at man duger til noe. Leken gir barnet mulighet til opplevelsen av flyt, til å 
mestre utfordringer og motstand.  
 

4. Tilhørighet 
 
Følelsen av å høre til noen, høre hjemme et sted. I leken opplever barnet tett og nært 
vennskap og utvikler vi - følelsen til barnegruppa. 
  

5. Trygghet 
 
Å kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd. I leken opplever barnet å bli 
sett, hørt og forstått og anerkjent for den man er.  
 

6. Deltakelse 
 
Følelse av at det spiller noen rolle hva man gjør eller ikke gjør. I leken opplever 
barnet seg betydningsfull og det er et stort ansvar som ligger på de ansatte for å 
sørge for at alle barn får mulighet til deltakelse i lek.  
 

7. Fellesskap 
 
Noen å dele tanker og følelser med, noen som kjenner en, bryr seg om en, vil passe 
på en når det trengs. I leken opplever barnet trivsel, glede og humor i samspill med 
andre.  
 
 
 
 
 
 



 



Omsorg 
 
I barnehagen skal alle barn bli sett, forstått, respektert og få den hjelpen de trenger. Alle 
barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg.  
 
Vi har som mål at barna skal oppleve et miljø som preges av trygghet, nærhet og omtanke 
for hvert enkelt barn og for fellesskapet.  
 
God omsorg i Smellhaugen barnehage innebærer at vi blir godt kjent med hvert enkelt barn, 
vi er nær barnet, og toner oss inn på barnet.  Voksne bygger en positiv relasjon til barnet. Vi 
respekterer barnets behov for selvstendighet, samt at vi er den trygge havnen. Det er 
kvaliteten i relasjonene som er den viktigste forutsetningen for barns utvikling og læring. 
 
De voksne er autoritative voksne som innebærer at vi er varme omsorgsfulle voksne. Vi 
setter tydelige krav til barn. Vi gir barn støtte og oppfordring ut i fra adekvate utfordringer.  
 
Danning 
 
Mennesker dannes hele livet, og barnehagen er en viktig arena i barns danningsprosesser. 
Danning innebærer å gi barnet innsikt, kunnskaper og holdninger om demokratiske verdier, 
likeverd, muligheter, forpliktelser, respekt for andre og fellesskapet, natur og miljøforhold, For 
å fremme barns danning om disse sentrale verdiområdene, må barn gis mulighet til refleksjon 
over hvordan kunnskaper og ferdigheter skal benyttes til det beste for seg selv og andre. 

 
Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over 

egne handlinger og være nysgjerrig til omverdenen. Det betyr også utvikling av å være 

modig, selvstendig og ansvarlig deltaker i et demokratisk fellesskap, med egne tanker og 

meninger.  

 

Læring 

 

I barnehagen er læring knyttet til omsorg, lek og danning hvor barns medvirkning er 

sentralt.  

 

Barnehagen skal legge til rette for et stimulerende miljø hvor barna har lyst til å leke, 

utforske, lære og oppleve gleden av å mestre. De voksne skal tilrettelegge for at barna 

skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger. Barna skal få bruke hele kroppen 

og alle sine sanser i læringsprosesser.  

 

Vi ønsker å bygge god selvtillit hos barnet, hvor de tror på seg selv og egen evne. Samt at 

de blir robuste til å takle motstand.  

 
 
 



 
 



Barnehagen som pedagogisk virksomhet 
 
Prosjektarbeid 
 
Bli med! Er prosjekttittelen til Smellhaugen barnehage i 2018/2019. Målet med prosjektet er:  
 

ALLE DELTAR AKTIVT I ET TRYGT OG MENINGSFYLT FELLESSKAP 

Tidligere har vi jobbet mye med temaarbeid. Prosjektarbeid og temaarbeid er nære 
slektninger, men hovedforskjellen er at vi følger barnas spor på en annen måte. Det er 
barnas interesser og engasjement som er styrende, ikke de voksnes. Derfor kan man ikke 
planlegge et prosjekt i detaljer, det får sin form underveis i prosessen. I tillegg er det å gå i 
dybden et vesentlig element i prosjektarbeidet. Gjennom prosjektarbeid blir det større 
muligheter og rom for å inkludere og anerkjenne barnas kompetanse. De voksne setter ikke 
opp krav eller spesifikke mål for hva et tema skal inneholde på forhånd, fordi krav, mål og 
forventninger lett kan komme til å overta styringen og retningen på et prosjekt.  
 
Vi ønsker å ha fokus på drivkraften som kommer fra barnas eget engasjement og fascinasjon. 
Å jobbe med prosjektarbeid gir oss muligheter for mange eksperimenterende og skapende 
aktiviteter som ikke bygger på forhåndsbestemte resultater eller “riktige” og “gale” svar.  
 
Denne måten å jobbe på samsvarer synet vi har på barn som kompetente, nysgjerrige og 
sosiale, og åpne for verden. Prosjektarbeid kan gå over lang tid og vi kan bruke alle våre 
sanser.  
 
Alle avdelingene har et prosjektsymbol eller en karakter.  

 



Pedagogisk dokumentasjon 
 
Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for å synliggjøre barnehagen som en 
pedagogisk virksomhet. Gjennom pedagogisk dokumentasjon blir barns læring, utvikling, 
opplevelser, prosesser, erfaringer og danning visualisert. Barns medvirkning står sentralt i 
dokumentasjonen.  
 
Vi vurderer jevnlig det pedagogiske arbeidet. Sammen reflekterer vi for å lære av egen 
praksis og bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet. Vi setter stort fokus på 
barnas erfaringer og synspunkter i det videre arbeidet.  

 
BARNEKONVENSJONEN  
 
Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Der står det om hvordan 
alle barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til 
norsk lov.  

Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og 
fritid. En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem. 

Vi setter spesielt fokus på  
Artikkel 3: Barns beste  
Artikkel 12: Barns rett til å bli hørt  
Artikkel 13: Barns rett til å ytre seg  
Artikkel 14: Barns rett til å tenke fritt 
Artikkel 31: Barn rett til lek, hvile og fritid 
 
 

 
 



 
 

 
 
Følg oss på Facebook: Smellhaugen barnehage  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


