
 

 

 

I OMSORG, LEK OG LÆRING 

SIKTER VI MOT STJERNENE 

 

Årsplan 
Solbakken barnehage 

2018/2019 

Smedshammer, David Andre 

I Solbakken har avdelingene tatt navn fra stjernekonstellasjoner: 

Orion, Pegasus, Lillebjørn og Storebjørn. Under ser du et 

stjernebilde av Orion – oppkalt etter jegeren Orion fra Gresk 

mytologi 
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Velkommen til barnehageåret 2018/2019. Vi gleder oss til å møte gamle og 

nye barn og foreldre og ta fatt på et nytt år med nye muligheter. 

Dette året starter vi med 5 nye medarbeider her i Solbakken. David 

Smedshammer har overtatt som styrer i barnehagen, Eva Andersen startet 

på Orion i juni, Linda Lien Paulsen begynte på Storebjørn i august og Anne 

M. Brynhildsvoll på Orion/Pegasus. Devika Mainale er vår nye lærling og 

har base på Storebjørn. 

Barnehagen vil fortsette med den kommunale satsningen “Kom og lek”. 

Solbakken skal jobbe prosjektbasert med lek og vi vil ha fokus på 

voksenrollen i leken, lekemiljø og ivareta lekens egenart i barnehagens 

daglige virke. Vi skal skape gode vilkår for leken og spennende rom som gir 

grobunn for fantasi, utvikling og lekeglede. For å lykkes er vi avhengige av 

gode voksne som er tett på ungene og som setter leken høyt på 

dagsordenen. Profesjonelle lekere er et godt begrep som beskriver det 

som kreves.   

Vi har som mål å bygge videre på den kompetansen som ligger godt 

nedarbeidet i personalet, men samtidig være åpne for nye impulser og 

inntrykk. I tillegg vil vi bygge videre på relasjonskompetansen og ha med 

oss en positiv holdning i møte med medmennesker.  

Solbakken er en av 5 kommunale barnehager i Øvre Eiker Kommune. 

Barnehagen har 2 bygg i umiddelbar nærhet av hverandre. Det er akkurat 

nå 65 barn og disse fordeles på to hus. De minste barna går på Lillebjørn og 

Storebjørn, mens de eldste barna går på Pegasus og Orion. Barnehagens 

personalgruppe består av totalt 19 personer.  

 

Denne årsplanen vil ligge tilgjengelig for dere foreldre og andre 

interessenter på barnehagens hjemmeside og Mykid. Årsplanen skal være 

et levende og tilgjengelig dokument. Planer, evalueringer og prosjekter i 

barnehagen skal knyttes opp til dette dokumentet, i tillegg til andre 

relevante styringsdokumenter barnehagen skal forholde seg til.  

 

Hjemmeside Solbakken barnehage 

 

 

Vi ønsker dere hjertelig velkomne til et nytt og innholdsrikt barnehageår 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

David Smedshammer    Anne Line Morrow 

Styrer    Leder FAU 

 

 

http://solbakken.oekbarnehage.no/
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Adresse: 

Solbakken Barnehage 

Bingsveien 22 

3330 Skotselv 

 

Hjemmeside Solbakken barnehage 

 

Styrer:  

David Smedshammer 

Epost styrer: davidandre.smedshammer@ovre-eiker.kommune.no 

Telefon styrer: 476 22 651 eller 32 25 13 33 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg Solbakken barnehage 

(FAU): 

Anne Line Morrow – Leder  

Linn Marie Thorne Alfredsen – Nestleder 

Melanie Nadine – Sekretær 

Geir Langnes – Kasserer 

Kristine Karoliussen – Styremedlem 

Heidi Lie – Styremedlem 

Anette Knive Torgersen – Styremedlem 

 

Epost FAU: fau.solbakken@gmail.com 

Facebook: Solbakken barnehage i Skotselv 

 

 

 

 

 

 

http://solbakken.oekbarnehage.no/
mailto:fau.solbakken@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/678442612321624/
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Lillebjørn: 

Anita Hoff – Pedagogisk leder  

Janne Klægstad – Pedagogisk leder  

Trine Røine – Fagarbeider  

Mirjam Helgestad – Pedagogisk leder  

Malgorazata Rodziewicz – Assistent  

Avdelingstelefon: 90196838 

 

På Lillebjørn går barn som er født i 2016 og 2017. Fokuset dette året er å legge til 

rette for gode og trygge rammer for barn. Bruke tid på tilvenning, skape trygghet 

og omsorg for barna, trygge og tydelige voksne, legge til rette for hvert enkelt 

barn, skape tilhørighet. Leken er barnas viktigste aktivitet i løpet av dagen og 

Lillebjørn ønsker å gi barna god tid til leken, og arbeide for at alle skal ha noen å 

leke med. Målet til Lillebjørn er å jobbe med det fysiske rommet gjennom hele 

året for å kunne inspirere barna videre i leken – ikke minst bidra til glede, humor, 

spenning, undring og engasjerte voksne.  

 

 

Storebjørn: 

Kari Rypås – Pedagogisk leder  

Nina Myhre Bøhn – Pedagogisk leder 

Linda Lien Paulsen – Assistent 

Siv Roa – Assistent 

Devika Mainale – Lærling 

Avdelingstelefon: 90195802 

 
 Årets Storebjørn gruppe består av i alt 17 barn, fordelt på to årskull. Det er 10, 

2015 barn og 7, 2016 barn. Vi har valgt å kalle de to gruppene for måne (2015) og 

sol (2016). 

Vi på Storebjørn ønsker å jobbe mot at barna skal ha et trygt sted å være hvor de 

kan få prøve ut sider ved samspill, felleskap og vennskap. Vi vil støtte barna i å 

mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med hverandres følelser.  

Leken skal ha en sentral plass i hverdagen. Vi vil inspirere og gi rom for ulike typer 

lek ute og inne. Og ikke minst bidra til glede, humor, spenning, undring og 

engasjerte voksne. Dette innebærer at vi må jobbe grundig med det fysiske 

miljøet på Storebjørn gjennom hele året og at vi skal ha et stort fokus på 

voksenrollen.  

 

Vi ønsker å være et personalteam som systematisk støtter barna til å leke, og 

utfordre oss selv til å skape gnister som støtter lek både i og utenfor selve leken. 

Voksne må inn i leken for å gi barna den livsviktige lekekunnskapen. 

I det daglige blir det fokus på smågrupper/lekegrupper, dette vil det rulleres på. 
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Pegasus: 

Lise Brekke – Pedagogisk leder 

Mirjam Helgestad – Pedagogisk leder 

Ingunn Aarkvisla – Fagarbeider 

Mari Nystrøm – Fagarbeider 

Avdelingstelefon: 90261986 

 

På Pegasus i år er det totalt 17 barn hvorav alle disse er født i 2014. 

 

Fokusområdene til Pegasus i 2018/2019: 

 Kommunens satsningsområde KOM OG LEK: vi ønsker å skape gode 

lekemiljøer for barna og å ha fokus på voksenrollen i lek. 

 Prosjektjobbing – «Akvarierommet» høsten 2018, det avslutter vi til 

jul. Etter jul begynner vi på et nytt prosjekt, temaet finner vi ut av 

sammen med barna. 

 

På Pegasus ønsker vi å skape gode relasjoner mellom barna, og som det 

står i rammeplanen; skape et inkluderende fellesskap og legge til rette for 

at barn kan bidra i egen og andres læring. 

 

Orion:  
Eva Botterlie Andersen – Pedagogisk leder 

Anne Margrethe Brynhildsvoll – Pedagogisk leder 

Helle Slette – Fagarbeider 

Anne Kristoffersen – Assistent 

Mette Hansen – Assistent 

Avdelingstelefon: 90107786 

 

På Orion er det totalt 21 barn som er født i 2013 og 2014. 

På vår avdeling går alle barna som skal begynne på skolen neste år, de vi 

kaller skolestarterne. Disse vil ha et eget fokus inn mot tiden før skolestart. 

I denne gruppen jobbes det med å bli selvstendig og vi øver på å ta imot 

beskjeder. Det vil også foregå noen aktiviteter spesielt rettet mot det å 

begynne på skolen. Herkulesene har også egen turdag hvor de går på tur 

utenfor barnehagen.  

Ravnene har et tett samarbeid med Ravnene på Pegasus, vi har egne dager 

som vi er sammen og har grupper med bare 2014 barna på begge 

avdelingene. De har også egen turdag hvor bare Ravnene går på tur 

sammen.  

Felles for begge gruppene er fokuset på sosial mestring og lekemiljø. Vi 

deltar i det kommunale «kom og lek» prosjektet som har fokus på barnas 

lekemiljø og de voksnes deltagelse i lek.  
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PEDAGOGISK DOKUMENTASJON:

“Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i  

barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle  

den pedagogiske virksomheten” (Rammeplan, side 39) 

Ved hjelp av bilder, utstillinger og tekst vil de ulike planene  

og aktivitetene dokumenteres. Vi vil evaluere små og store  

prosjekter med og uten barna for å videreutvikle planer og  

tenkemåter. Erfaringer kan skape ny innsikt som igjen kan  

føre til nye aktiviteter.  

 

BARNS MEDVIRKNING: 
«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på  

barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet  

til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens  

virksomhet» (Barnehageloven § 3). Det er viktig for personalet  

å ta hensyn til barna i ulike situasjoner, der de har et reelt valg  

og rom for meningsytring. Barna skal få mulighet til å uttrykke sine tanker 

og meninger, og de skal få innflytelse og gjøre erfaringer i egen hverdag.  

 

OMSORG: 
Hvert barn har rett og krav til å møtes med omsorg. Dette medfører at vi i 

vårt daglige arbeid skal ha en bevissthet rundt hvordan barnas behov for 

omsorg endrer seg med deres alder og funksjonsnivå. Solbakken 

barnehage har som et mål og et krav om at alle barn skal oppleve et miljø 

som preges av trygghet, varme, nærhet og stabilitet. Barna skal gis 

mulighet til å gi og ta imot omsorg på egne premisser. Omsorg gjennom 

kontakt med nære og stabile voksenpersoner er med på å danne 

grunnlaget for barnets selvregulering og sosiale utvikling. 

 

PSYKISK HELSE: 
Erfaringer barn skaffer seg tidlig i livet har betydning for deres psykiske 

helse. For at barnehagen skal være en viktig forebyggende arena innen 

psykisk helse, må det være høy kvalitet på miljøet og innholdet i 

samhandlingen mellom voksen og barn. 

 

I følge rammeplanen for barnehagen skal vi: 

” … ha en helsefremmende og forbyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i 

barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og 

følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn 

opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og 

følge opp dette” 

       Rammeplanen s.11 

 

For å arbeide med et bevisst fokus på psykisk helse må vi sette ord på 

følelser, gi omsorg, vise ømhet, glede, latter, gi positive 

mestringsopplevelser, tilhørighet til et felleskap, opplevelse av 

sammenheng, tilføre struktur og forutsigbarhet med rom for utforskning 

og skape stresshemmende miljøer. Gjennom hverdagen skal det være rom 

for lek med barn og voksne, samtaler og refleksjoner, fysisk aktivitet og 

utfoldelse, humor og rolig stund på fanget etc.  
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Barns psykiske helserettigheter: 

1. Identitet og selvrespekt 

2. Meningen med livet 

3. Mestring 

4. Tilhørighet 

5. Trygghet 

6. Deltakelse 

7. Felleskap 

 

Les mer om barns psykiske helserettigheter 

 

DANNING: 

Danning er en livslang prosess som skjer i samspill med  

omgivelsene og med andre mennesker. I barnas dannings- 

prosess er det viktig med bevisstgjøring for å kunne lede  

seg selv både her og nå, men også senere i livet.  

Danning handler om å reflektere over egen væremåte og  

handlinger, og legger grunnlaget for allsidig utvikling og  

identitetsskaping.  

 

Gjennom samhandlingsprosesser i barnehagen, har vi som mål  

å hjelpe barna til å bli selvstendige og trygge på seg selv. Derfor vil vi 

utfordre og støtte barna i deres opplevelser i barnehagen.  

 

 

 

LÆRING: 

Vi ser på læring som en prosess der barna konstruerer sin  

forståelse av verden i samspill med omgivelsene. Læring er ikke  

bare en individuell prosess, men også en gruppeprosess der  

barnets læring stimuleres av andres oppfatning og tilbakemelding.  

Formell læring skjer i planlagte aktiviteter hvor det er klare mål og 

hensikter. Uformell læring skjer hele tiden i her- og nå situasjoner som  

ikke er planlagt. Vi ser på uformell læring som minst like verdifullt som  

formell læring. Her mener vi lek spiller en viktig rolle. Gjennom  

samhandling, nysgjerrighet og undring skal de voksne være med  

på å skape mening for barna og gode forutsetninger for læring  

på alle områder – primært gjennom lek.  

 
 

https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/barnehage/Documents/Brosjyre%20Kom%20og%20lek.pdf#search=psykiske%20helserettigheter
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SOSIAL OG SPRÅKLIG KOMPETANSE: 

Vi har som mål å støtte og fremme sosiale og språklige  

ferdigheter hos hvert enkelt barn. Sosial kompetanse utvikles  

gjennom handlinger, lek, fysisk aktivitet, opplevelser og  

erfaringer. For å kunne mestre positiv samhandling må barna få  

erfaring med egen deltakelse i felleskapet. Det betyr at  

personalet som rollemodeller må være støttende og  

anerkjennende i møte med barna.  

 

Språket er et kommunikasjonsmiddel som gir både barn og voksne 

mulighet til å uttrykke egne tanker og følelser. Vi vil støtte utviklingen av 

barnas non verbale og verbale språk slik at vi kan oppfatte og bekrefte 

barnas uttrykk, og samtidig sette ord på deres inntrykk og opplevelser. 

Dette anser vi som ekstra viktig i forhold til barns medvirkning. Vi benytter 

oss av tilbud fra Bokbamsen og Øvre Eiker Bibliotek. 

 

Hjemmeside Bokbamsen 

 

Alle avdelinger kommer til å ha dette området som en rød tråd gjennom 

barnehageåret. Kommunale barnehager er forpliktet til å jobbe med dette 

området gjennom satsningen «kom og lek» som ble iverksatt. Fra sentralt 

hold er det utviklet en folder hvor man knytter lek sammen med FNs 

barnekonvensjon og barn psykiske helserettigheter. 

 

Folder "Kom og lek" 
 

Leken fikk en sentral plass i den nye rammeplanen for barnehagens 
innhold og oppgaver som trådte i kraft 1. august 2017. Derfor må vi i 
Solbakken ta vare på og videreutvikle leken og fremme barns psykiske og 
fysiske helse. Dette betyr at lekens egenverdi nå skal anerkjennes i 
barnehagens daglige virke.  
 
PERSONALET SKAL: 
• Fremme et miljø der alle barna kan delta og erfare glede  
i lek 
• Organisere rommene slik at de blir bevegelige og  
dynamiske og kan bygges om og endres 
• Organisere rom, tid og lekemateriale til ulike typer lek 
• Utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får mulighet til  
å delta aktivt i lek 
• Tilrettelegge et miljø som er trygt, men samtidig  
utfordrende og gir barna allsidig bevegelseserfaring 
• Gjøre materiell og leker tilgjengelig for barna 
• Anerkjenne barna og lekens egenverdi 
• Observere, analysere og berike leken på barnas  
premisser 
• Kunne ta initiativ, delta og aktivt bidra til at alle kommer  
inn i leken  

http://www.bokbamsen.no/
https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/barnehage/solbakken-barnehage/Aktuelt/Sider/%C3%98vre-Eikers-kommune-satningsomr%C3%A5de-Kom-og-lek.aspx
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Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle  

seg og oppleve fremgang. Det er viktig at barna får  

oppgaver som gir dem muligheten til å lære noe nytt,  

mestre nye utfordringer og få god selvfølelse.  

 

Alle barn får ikke oppleve alt samtidig selv om de går på  

samme avdeling. Vi deler i mindre grupper slik at barna får  

ulike utfordringer og erfaringer. 

 

Aktivitetene i smågruppene vil være tema- og prosjekt- 

relatert. Vi jobber ut fra hva barna er interessert i og hva  

som fenger de i hverdagen.  

 

Inn mot årsplanen 2019/2020 skal vi dele progresjonsarbeidet ut i fra hva 

fagområdene i rammeplanen sier vi skal jobbe etter. Det er mange  

opplevelser vi ønsker barna skal få i sitt leke- og lærings- 

miljø og vi tar hensyn til at barn utvikler seg ulikt og har ulike  

interesser. Progresjonsarbeidet vil foregå ut ifra barnas egne premisser. 

 

 

Barnehagens dokumentasjon i form av årsplan, periodeplaner,  

brev og «dagen i dag», er med på å danne grunnlaget for  

barnehagens evaluering. Mesteparten av denne dokumentasjonen vil 

foregå på MYKID-portalen til Solbakken barnehage. 

 

Personalet i barnehagen evaluerer fortløpende sitt arbeid og foretar 

nødvendige endringer. I tillegg foretas grundigere evalueringer etter hver 

periode og for årsplanen som helhet når slutten av året nærmer  

seg.  

 

Daglig kontakt med foreldrene, samtaler i samarbeidsutvalget  

og foreldresamtaler i løpet av året, vil også danne grunnlag for  

evalueringer og refleksjon rundt praksis i barnehagen. 

Slik blir systematisk evaluering en del av den pedagogiske  

dokumentasjonen som synliggjør praksis i barnehagen.  

Gjennom en kjede av handlinger, - som planlegging,  

gjennomføring, evaluering, dokumentasjon og refleksjon rundt  

personalets arbeid, og barnehagen som arena for lek og læring,  

legges grunnlaget for videreutvikling for liten og stor.  

 

I følge Barnehageloven og Rammeplan for barnehage har barna  

rett til å gi uttrykk for sitt syn på den daglige virksomheten.  

De skal jevnlig ha mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og  

vurdering av barnehagens virksomhet. 

 

Gjennom kommunikasjon med barn enkeltvis, i smågrupper og i  

ulike spontane situasjoner, vil vi få frem barnas synspunkter. 

Det blir derfor viktig å sette av tid til barnas vurderinger og at  

personalet møter barnas tanker på en anerkjennende måte. 
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Tidlig innsats er viktig for en god og trygg oppvekst. Noen  

ganger er det behov for samarbeid med andre instanser for å sørge  

for en trygg oppvekst og en positiv utvikling. Barnehagen har  

opplysningsplikt til barnevernet når det foreligger grunn til  

alvorlig bekymring for et barn. Opplysningsplikten går da foran  

taushetsplikten. Barnehagen og barnevernet er to aktører som  

bidrar til å skape trygge oppvekstsvilkår for barn.  

 

INSTANSER VI SAMARBEIDER MED: 

• PPT 

• Helsestasjon for barn 

• Familiesenteret 

• Skole 

• BUP - Vestre Viken 

• Barnevernstjenesten 

• Fysioterapeut 

 

 

Øvre Eiker kommune har egne rutiner for overgangen  

barnehage – skole. Dette innebærer tett samarbeid mellom  

de ulike barnehagene og skolene. Informasjon om overgangs- 

rutinene blir gitt på foreldremøte og gjennom eget skriv. Fra  

september og gjennom hele året, er de eldste barna samlet i det  

vi kaller ”skolegruppa”. Skolegruppa har eget opplegg i løpet av uka og 

egen turdag.  

 

 

https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/pp-tjeneste
https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/barn-familie/Sider/helsestasjon-barn.aspx
https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/barn-familie/Sider/side.aspx
https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/grunnskole/Skotselv-skole/Sider/side.aspx
https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa
https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/barn-familie/Sider/Barneverntjenesten.aspx
https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/barn-familie/Sider/Ergo--fysioterapi.aspx

