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I omsorg, lek og læring sikter vi mot 

stjernen…..  



Innledning. 

Velkommen  til  høsten  2016 og  barnehageåret  2016 - 2017 . Også dette  året  

har  alle  gruppene  i  Solbakken  valgt  å  jobbe  prosjektbasert , og  denne  

måten  å  jobbe  på  gjør  at  vi  til  enhver  tid  må  ha  fokus  på  hvert  enkelt  

barn  og  det  som  opptar  dem. Vi  har  en  sterk  tro  på  at  denne  

arbeidsmåten  gir  et  ekstra  løft  til  målet  om  å  se  enkeltbarnet og  ivareta  

barns  medvirkning  på  en  god  måte. Denne  arbeidsformen  stiller  store  krav  

til  personalet  som  må  være  ekstra  lyttende  og  oppmerksomme  i  sin  søken  

etter  det  som  opptar  barna  her  og  nå. Vi  setter  hovedoverskriften , men  

det  er  barna  som  skal  ta  oss  med  på  veien  videre. 

Vi har et stabilt personale som i mange år har bygd en felles grunnmur med 

relasjonskompetanse og en positiv bevisst holdning i møte med medmennesker  

som  hele  Solbakken  bygger  på. Vi  gleder  oss  til  å  gå  veien inn i et nytt 

barnehageår , og  skape  det  gode  liv  i  Solbakken  sammen  med  dere  og  

barna  deres. Dere  foresatte  er  de  som  kjenner  barna  best , og  tanker  og  

innspill  fra  dere  er  en  viktig  rettesnor  for  å  kunne  skape  en  best  mulig  

hverdag  for  hvert  enkelt  barn. Dere  er  våre  viktigste  samarbeidspartnere , 

og  det  dere  mener  vil  alltid  bli  tatt  på  alvor  og  behandlet  på  en  

respektfull  måte . 

 

 

Styrende  for  virksomheten. 

Lov  om  barnehager  og  Rammeplan  for  barnehagens  innhold  og  oppgaver , er  

førende  for  alle  barnehager. 

I  lovens  formålsparagraf  står  det  innledningsvis : « Barnehagen  skal  i  

samarbeid  og  forståelse  med  hjemmet  ivareta  barnas  behov  for  omsorg  og  

lek , og  fremme  læring  og  danning  som  grunnlag  for  allsidig  utvikling.» 

Rammeplanens  7  fagområder  opptrer  ikke  isolert  som  et  og  et  fag , men  

er  vevd  tett  i  hverandre , og  et  prosjekt  vil  ofte  ha  elementer  fra  alle  7  

områdene . 

 



 

 

De  7  fagområdene  er : 

Kommunikasjon , språk  og  tekst 

Kropp , bevegelse  og  helse 

Kunst, kultur  og  kreativitet 

Natur, miljø  og  teknikk 

Etikk , religion  og  filosofi 

Nærmiljø  og  samfunn 

Antall , rom  og  form.    

 

Strategi for økt kvalitet i barnehage, Øvre Eiker kommune: 

Denne strategien er styrende for kvalitetsarbeidet ute i hver enkelt barnehage. 

Visjonen i strategien er: Kompetanse for framtida. 

For oss i Solbakken betyr det aller mest å utvikle hvert enkelt barns selvfølelse 

og tro på seg selv som god nok. Hvis du går ut i verden med en tro på at du er 

god nok, så mener vi at det er en viktig ballast å ha med seg. Da står du 

stødigere i møte med livets mange utfordringer. For å oppnå dette, må vi ha 

ansatte som ser barna, er nær dem i alle situasjoner og er villige til å stå på, gi 

av seg selv og utvikle seg selv med barns beste i fokus. Vi må ha en åpen dialog 

og en tilbakemeldingskultur som gir rom for konstruktive tilbakemeldinger og 

følgelig utvikling hos alle ansatte. Vi er i startgropa med å utvikle en 

tilbakemeldingskultur, og vil jobbe videre med dette i året som kommer. 

 

Tidligere  er  det  også  vedtatt  en  oppvekststrategi  med  hoved - overskrift : 

« Det  trengs  er  hel  bygd  for  å  oppdra  et  barn ,»  og  4  viktige  momenter  

under  denne  overskriften  er :  



1) Sammen  med  barn  og  unge  skaper  vi  et  livskraftig  Øvre  Eiker ! 

2) Vi  skal  gi  barn  og  unge  røtter  og  vinger ! 

3) Barne – og  ungdomstid  er  et   henterom , ikke  et  venterom ! 

4) Vi  har  barn  og  unge  med  initiativ  og  indre  driv ! 

 

Relasjonskompetanse  er  også  et  felles  perspektiv  for  alle  som  jobber  med  

barn  og  unge  i  Øvre  Eiker . Her  er  det  viktig  å  merke  seg  at  det  er  den  

voksne  som  har  ansvaret  for  relasjonen. Om  ikke  relasjons  kvalitet  er  god  

,så  er  det  ikke  barnet  som  gjør  noe  ” feil”  ,men  den  voksne  som  må  gå  i  

seg  selv  og  justere  sin  væremåte  samt  forsøke  å  forstå  bakgrunnen  for  

barnets  handlinger . Den voksne har lederskapet, og er autentisk i sin kontakt 

med barna. Den voksne setter ord på sine følelser i samspill med barna samtidig 

som man ordsetter barnets følelser, og hjelper på den måten både barnet og seg 

selv videre i relasjonen. Arbeidet  med  relasjonskompetanse  har  lenge  hatt  

en  sentral  plass  i  Solbakken , og  det  vil  det  også  ha  i  tida  framover.  

 

    Hovedmål                         

 

 Hvert enkelt barn skal få muligheten til å bli den beste utgaven av 

seg selv.  

 Enhver voksen skal møte barna med tillit, respekt og anerkjenne 

barndommens egenverdi. 

 

Vi vil at hverdagen i vår barnehage skal inneholde anerkjennelse, 

hjelpsomhet, høflighet, mestring, glede, humor og grensesetting. Dette er 

viktige verdier å jobbe med for at barn skal få en lærerik og innholdsrik 

hverdag. Bevisste voksne med ekte interesse for faget er en nødvendighet 

og en viktig støtte for å fremme leken og det sosiale samspillet hos barna.  

 

 

 

 



Vi skal ha barn som :  

- Opplever mestring og får godfølelsen gjennom å prøve, feile og så få til 

ting 

- Får muligheten til å kjenne at fantasiens verden er ubegrenset 

- Opplever en fargerik hverdag med kreativitet og skaperglede 

- Får muligheten til å oppleve at de får lov til å utforske uten at det blir 

satt unødvendige begrensninger.  

 

Vi skal ha voksne som møter barn med: 

- Likeverd og tar barnets meninger og tanker på alvor 

- Respekt i forhold til alle ulikheter og forskjeller og ser mangfold og et 

fargerikt fellesskap som en styrke 

- Anerkjennelse gjennom å se og forstå barnet som akkurat den dette 

barnet er. Alle barn skal møtes med raushet, varme og et godt og romslig 

fang med rom for trøst når barnet har behov for det.  

- Skaper trygghet gjennom å sette rammer og grenser på en positiv måte 

- Oppmuntrer barn til å prøve noe nytt og flytte grensene sine 

- Gir rom for at barna hjelper hverandre 

 

Satsningsområdene våre er lek, språk og vennskap:  

Alle grupper kommer til å ha disse områdene som fokus dette barnehageåret, 

men hva som kommer først og sist kan være litt ulikt fra gruppe til gruppe. Her 

blir hva som er riktig for akkurat den gruppa styrende. 

                                         

                                          

 

Hvorfor lek? 

Her tar vi først utgangspunkt i hva rammeplanen sier om lek. 

 

Rammeplanen om lek:  

Leken er en grunnleggende livs - og læringsform som barn kan uttrykke seg 

gjennom.  

I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre.  

Lek 



Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i 

barnehagen  

Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken.  

Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler forhold i barns oppvekstmiljø og 

i samfunnet generelt.  

Lek, estetiske aktiviteter, humor og kreativitet er fenomener som har 

tilknytning til hverandre.  

Barn leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger. 

Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. 

Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. 

Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre 

barna i deres lek. 

 

Og så kommer noen tanker om lek fra Fantasifantasten som vi er inspirert av i 

vårt prosjektarbeid.  

 

Fantasifantasten om lek:  

Et nytt lekemiljø fungerer supert for barna en liten stund, men er totalt 

avhengig av en voksen til stede som både er med og observerer.  

 

• Leken er avgjørende for indre balanse, livslyst og overlevelse  

• Leken gir livet mening for barna – leken er meningen med livet for barn.  

• Barna gjør oppdagelser på egenhånd – en form for læring som sitter hele livet  

• De lærer å være aktive i problemløsing – en viktig livsholdning.  

• Barnet utvikler kreativitet og evnen til å stole på sin skaperevne og fantasi.  

(fordi i leken er alt mulig og det er ufarlig å gjøre feil)  

• De kan lære sosiale koder – så lenge de får være med i lek gir det en viktig 

tilknytning til fellesskapet  

 

Forskning på barndom og lek viser at "lek og læring går hånd i hånd". Ikke la det 

bli tomme ord. Det er kunnskap vi skal stå for. La barna merke det, se det og 

kjenne det i de fysiske rommene vi skaper for dem!  

 

Mål for barna:  

- Barna skal kjenne at lek og opplevelser gir livet mening. 

- Barna skal bli bobleglade og ha gode dager med vind i håret  



- Alle barn skal få muligheten til å være en del av gode lekefellesskap  

 

Mål for de voksne:  

Vi voksne skal være hjertelig tilstede i samspill med barna i lek og opplevelser. 

Vi skal ha voksne som: 

- Fryder seg i leken sammen med barna 

- Deltar aktivt i leken med barna både ute og inne 

- Inspirer, utvikler og bringer leken videre 

- Tar leken på alvor og gir den gode vekstmuligheter 

- Legger opp dagen slik at leken får god plass og ikke blir utsatt for 

unødvendige avbrudd 

 

 

 

 

Hvorfor språk? 

Først tar vi utgangspunkt i hva rammeplanen sier om språk: 

- Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å kunne 

utvikle et godt muntlig språk 

- For å kommunisere må du kunne ta imot og tolke et buskap og selv være 

avsender av et budskap 

- For å forstå begreper, må barna få varierte og rike erfaringer 

- Å snakke om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for å utvikle et rikt 

språk 

 

Språk 



Å mestre språket blir essensielt for å kunne bli en del av et lekende fellesskap. 

Fordi leken er så sentral i Solbakken, så blir det også nødvendig å ha fokus på 

språk.  

Vi ser derfor viktigheten av å fremme et godt språklig miljø der barna skal føle 

trygghet til å benytte ulike språk- og tekst former. I en barnegruppe vil det 

være individuelle språklige ferdigheter. Noen har solid språklig kompetanse, 

noen har to språk, mens andre kan ha vansker med å forstå og uttrykke seg. De 

kan derfor oppleve at det kan være vanskelig å samhandle med andre i 

hverdagsaktiviteter og lek. Vi må fokusere på at alle barn skal få muligheten til å 

oppleve språklig mestring, og at alle får mulighet til språklig utvikling.   

 

Mål for barna:  

 Barna skal kunne bruke språket sitt til å utrykke seg og sette ord på 

følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive 

relasjoner. 

Vi skal ha barn som:  

- Blir sett og forstått av de voksne rundt seg 

- Får hjelp og støtte til å skape gode relasjoner 

- Lærer å sette ord på følelser og tanker. 

- Opplever at det de sier og mener er viktig og betydningsfullt 

For å gjøre barna bedre i stand til å sette ord på følelser, vil psykologisk 

førstehjelp for barn være et godt verktøy. Dette verktøyet skal brukes aktivt 

med Herkules som har siste året før skolestart.  

 

Mål for de voksne:  

 De voksne skal skape tid og rom for bruk av non verbalt og verbalt språk i 

hverdagsaktiviteter.   

Vi skal ha voksne som: 

- Mater barna med ord og bader dem i språk ved å sette ord på og benevne 

begreper i kommunikasjon med barna i alle situasjoner i løpet av dagen 



- Er sikre på at de er innom alle barn i hverdagssamtaler og setter av god tid til 

samtale rundt måltider, garderobe, leik og bleieskift 

- Lytter til og støtter barna gjennom aktiv deltagelse i barnehagehverdagen. 

- Leser for barna hver dag og bruker rim, regler og sang sammen med dem. 

 

 

 

                

 

 

Hvorfor vennskap: 

Fordi leken har en så sentral plass i Solbakken, så må også sosiale relasjoner og 

vennskap bli satt på dagsorden. Det er i leken vennskap oppstår eller får hjelp og 

støtte til å oppstå, dyrkes og videreutvikles. 

Morten Abel om vennskap : 

It’s not easy to make a new friend 

It’s easy to pretend 

But it’s hard to make a new friend 

Unless you are a child 

I’ d like to be a child 

A child running wild 

Lots of places to hide 

 

Rammeplanen om inkluderende fellesskap: 

Vennskap 



- Barn under opplæringspliktig alder er ikke en ensartet gruppe, og barn møter 

barnehagen med ulike forutsetninger. 

- Likeverdig tilbud og god kvalitet krever individuell tilrettelegging 

- Barnehagen må gi det enkelte barn støtte og utfordringer ut fra egne 

forutsetninger og bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn og 

voksne 

- Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing 

og vold 

 

Å få en venn og være en venn er noe av det viktigste i barns liv. Vi skal ha fokus 

på å ta hensyn og respektere alle uansett alder, kjønn, kulturelle forskjeller, 

funksjonsnivå eller bakgrunn. Vi vil skape en inkluderende hverdag med glede, 

humor og latter.  

For å forebygge mobbing er det viktig å sette vennskap på dagsorden. Mobbing 

er et alvorlig samfunnsproblem, og barnehagen må derfor ha en bevisst holdning 

til og kunnskap om mobbing. Vi må arbeide for å forebygge mobbing og skape en 

mobbefri sone i barnehagen. 

 

Tenk over disse viktige punktene, og ta det med deg inn i hverdagen når du 

jobber med barn fra 3 år og oppover : 

Tilhørighet : Blir alle barn snakket om ved navn av et eller flere av de andre 

barna på gruppa 

Samhørighet : Snakker hvert barn om et eller flere av de andre barna på gruppa 

ved navn 

Gjensidighet : Barna velger hverandre 

Utenforskap : Barnet blir ikke nevnt ved navn av noen andre og omtaler heller 

ingen andre ved navn 

La disse spørsmålene være med deg inn i arbeidet med barna, og bli det bevisst. 

 



 

 

«Å forholde seg til andre  

er kanskje det mest                                

vesentlige barnet  

lærer i barndommen» 

( Mobbing i barnehagen)                     

                                               

Mål for barna:  

La barna få bli den beste utgaven av seg selv.  

Vi gjentar hovedmålet vårt her, nettopp for å understreke hvor viktig 

enkeltbarnet er for oss. 

Vi skal ha barn som: 

- Som er trygge og trives i barnehagen 

- Som får muligheten til å vokse og utvikle seg ut fra sine forutsetninger 

- Som blir respektert for akkurat den dette barnet er  

- Som blir sett, hørt og forstått 

- Som opplever å ha venner i gode og trygge relasjoner 

- Som kjenner at jeg er god nok akkurat sånn som jeg er 

Mål for voksne:  



De voksne skal verne om og tilrettelegge for positive samhandlingsprosesser i et 

mangfoldig felleskap.  

Vi skal ha voksne som: 

- Er sensitive og møter hvert enkelt barn med respekt og ekte interesse for å bli 

kjent med akkurat dette barnet 

- Legger til rette for at alle barn skal oppleve trygghet og tilhørighet 

- Har god oversikt over sosiale mønstre i barnegruppa 

- Har evne til å hjelpe barn inn i gode sosiale relasjoner, og bidrar med hjelp og 

støtte så alle barn får muligheten til å oppleve gode vennskapsrelasjoner 

 

For å oppnå målene i satsningsområdene våre må vi ha voksne  

som blant annet er: 

 

  

 

Modellen under viser egenskaper alle ansatte må inneha og videreutvikle  

for at målene i årsplanen skal bli nådd og at vi sammen kan flytte lek, vennskap 

og språk et godt skritt videre i kvalitetstrappa.  

 

 

 

 

 

 

 

Tolerante, romslige 

og rause med et varmt 

blikk og et godt fang.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veve Voksenrollen 
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Overgang barnehage - skole 

Vårhalvår 2017                                  

Vi følger Øvre Eiker kommunes plan for  

Overgang barnehage – skole. 

 

Målet vårt er at:  

- Overgangen mellom barnehage og skole skal oppleves som trygg og god for                   

kommende års 1.klassinger og deres foreldre/foresatte  

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for overgangen 

mellom barnehagen og skole/ sfo.                                  

                                     

”Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra 

barnehage til første klasse og ev. SFO. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets 

hjem. Planer for barns overgang fra bhg til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan  

Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barn 

vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. Barnehage og skole bør gi 

hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. Barnehagen og skolen 

har et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillitt til egne 

forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en 

god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom 

barnehage og skole.”       Rammeplanen 5.1 

 

 

 

 



 

 

De voksne skal jobbe systematisk med innhold i forhold til skolestart dette 

vårhalvåret, noe som fører til at barnet får: 

Språklig kompetanse 

 Høytlesing 

 Primær og sekundærfarger 

 Rim, regler og tekstkapning 

 Mengder, størrelser, form og plassering 

 Lytte til lyder 

 Rekketelle til 10 

 Sortere i kategorier (klær, møbler, dyr etc.) 

 Lytte på ord, kjenne igjen første lyd 

 Gjenfortelle/ lage fortellinger 

 Kjenne igjen bokstaver 

 Kunne skrive navnet sitt og lekeskrive 

 Bruke språket til å sette ord på følelser 

 

Motoriske ferdigheter 

 Kaste, fange og ta imot en ball 

 Hinke, hoppe 

 Rulle og stupe kråke 

 Blyantgrep/pinsettgrep 

 Holde og klippe med saks 

 

Sosial kompetanse: 

 Ta initiativ til å opprettholde vennskap 

 Ta kontakt med andre på en positiv måte 

 Å stå frem i gruppe/hevde seg på en positiv måte 

 å forstå lekesignaler og følge lekens skjulte regler om enighet, 

gjensidighet og turtaking 

 Å hjelpe, dele, støtte inkludere og vise omsorg 

 Inkludere andre i lek 

 Gå på do selv 

 Kle på seg selv 



 Delta i regelleiker 

 Øving til årets sommerforestilling 

 

Arbeidsmåter - grunnleggende ferdigheter 

 Å utføre en oppgave individuelt 

 Vente på tur og lytte til hva andre sier 

 Delta i aktiviteter i gruppe 

 Å følge en instruksjon med minst to ledd 

 Å undre seg over grunnleggende spørsmål 

 Holde orden på egen plass 

 Konsentrere seg over en oppgave over en viss tid 

 Å motta kollektive beskjeder 

 Pedagogisk program på PC 

 

 

 

                

 

 

 

Gjennom alt vårt arbeid i Solbakken kommer vi hele tiden til å ha barns 

medvirkning i fokus. Dette er en viktig rettesnor og et grunnlag i alt vårt virke. 

 

” Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering 

av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets 

modenhet og alder. ( Barnehageloven ) 

 

For å ivareta barns medvirkning må vi voksne kunne gi god tid, lytte, gi tillitt og 

observere. Å ta barns innspill og ønsker på alvor er det en god måte å innfri 

dette på. 

Gi barna rett til å leke og lære. Til å 

drømme og forme, leve og være.  



 

   

Progresjon. 

Som vi beskriver i linjene over, er medvirkning viktig for oss. Det er gjennom 

medvirkning barna i Solbakken vil oppleve progresjon. Etter hvert som de blir 

eldre, vil de oppleve at deres meninger mer og mer blir tatt på alvor. De kan gi 

sine bidrag helt fra de starter i barnehagen, men skal etter hvert som tida går, 

virkelig oppleve å bli en viktig bidragsyter. De skal kjenne at det akkurat jeg 

mener er viktig. 

I et tidlig-innsats-perspektiv har vi også et bevisst forhold til hvert enkelt 

barns utvikling. Om det skulle være behov for ekstra hjelp og støtte, må vi gå 

tidlig inn med tiltak. Hjelp på et så tidlig stadium som mulig, vil føre til best 

mulig utvikling hos hvert enkelt barn. Noen ganger kan det her være behov for å 

søke hjelp og støtte fra andre deler av seksjon oppvekst som f.eks PPT for å gi 

best mulig hjelp. Dette vil i så fall bli gjort i samråd med foresatte. 

 

Dokumentasjon. 

Vi dokumenterer for å utvikle oss selv, se tilbake på den jobben vi har gjort og 

sette kvalitet på dagsorden. På hjemmesida vår vil dere finne planer og 

tilbakeblikk, så vi oppfordrer alle til å bruke hjemmesida vår aktivt. 

På tavla i garderoben skriver hver gruppe litt om hva innholdet akkurat denne 

dagen har vært. Dette er ferskvare, og må leses i nuet for neste dag er det nytt 

innhold her. Ved å lese denne tavla får foresatte et godt utgangspunkt for 

samtale med barna om hva de har opplevd i barnehagen. De kan også gi 

tilbakemeldinger til barnehagen om barnets tanker om det barnet har opplevd på 

godt og vondt. Dermed får barna enda en mulighet til å bli hørt, og gi sitt bidrag 

inn i hverdagen her og nå. 

Når måneden er over, så skriver hver gruppe et tilbakeblikk. Dette blir en 

dokumentasjon på det som faktisk er gjort. En plan kan og noen ganger bør bli 

utsatt for endringer, og da må det beskrives hva disse endringene består i og 

hvorfor det ble slik. Kanskje var det barnas innspill som ledet denne måneden inn 



på en ny vei? Nettopp så fleksible og endringsvillige må vi være for å skape det 

gode liv i Solbakken og ta barns medvirkning på alvor. 

Så ofte som mulig tar vi bilder av aktiviteter og situasjoner og henger dem opp i 

garderobene. Her kan man se og få en annen opplevelse av det som har foregått 

enn ved bare å lese det skrevne ord.  

 

Vurdering.  

For  å  gjøre  en  best  mulig  jobb , så  blir  det  viktig  å  se  på  det  vi  har  

gjort  og  hva  som  kunne  vært  gjort  annerledes  og  bli  bedre  i  framtida.  

Det  er  mange  som  kan  ha  synspunkter  på  det  som  skjer  i  barnehagen , 

men  hva  dere  foresatte  mener  har  stor  betydning  for  oss . Med  dere  

foresatte  ønsker  vi  å  ha  en  åpen  dialog  og  være  lydhøre  for  

tilbakemeldinger  når  dere  henter  og  bringer. Det er flott om spørsmål, 

usikkerhet  eller  misnøye  kommer  fram  så  fort  som  mulig, slik  at  ting  kan  

avklares  på  tidligst  mulig  stadium. God  dialog  og  tidlige  avklaringer  mellom  

foresatte  og  ansatte  er  trinn  1  i  vurderingsprosessen. 

Alle  gruppemøter skal nå  innledes  med  en  refleksjonsbit  rundt  livet  på  

gruppa  sist  uke. Her  er  vi  tett  på  virkeligheten  her  og  nå , og  kan  ta  tak  

i  jobben  vår  i nuet og mens vi er underveis. 

Vi  ønsker  også  å  trekke  barna  med  i  vurdering  i  et  oppsummeringsmøte  

ved  ukeslutt. Her  kan  de  fortelle  noe  om  sin  opplevelse  av  uka  som  har  

gått. Det  skrives  korte  referat  fra  disse  møtene  med  barna. Dette  er  

selvfølgelig  mest  aktuelt  for  våre  2  eldste  årskull , men  de  yngste  barna  

gir  så  absolutt  sine  tilbakemeldinger  gjennom  korte  ytringer  og  

kroppsspråk. Disse  signalene  må  personalet  som  har  hovedansvar  for  de    

yngste  gruppene  være  fokuserte  på  og  ha  sin  oppmerksomhet  rettet  mot . 

Slike  observasjoner  må  bli  en  naturlig  del  av  refleksjonsrunden  på  

gruppemøtene. 

Det  blir  også  satt  av  gruppetid – og  refleksjonstid  på  vårt  månedlige  

personalmøte . Der  man  kan  se  både  bakover  og  framover  i  tid  for  å  

trekke  litt  lengre  linjer  og  sjekke  ut  om  vi  er  på  stø  kurs. 



Alle grupper gjør også en skriftlig vurdering etter avsluttet prosjekt. 

Når  vi  kommer  til  nyttår  og  sommerferie , gjør  personalet  en  litt  større  

skriftlig  evaluering  av  halvåret  som  har  gått  

Å  ha  fokus , reflektere  og  hele  tida  vurdere  den  jobben  vi  gjør , er  

nyttige  verktøy  og  virkemidler  på  veien  mot  å  skape  et  best  mulig  

barnehagetilbud. Kvalitet  skal  stå  i  fokus  og  vurdering  er  med  på  å  gjøre  

oss  til  en  lærende  organisasjon  i  stadig  utvikling.  Dialogen  med  dere  

foresatte  er  en  styrkende  faktor  på  veien  mot  det  gode  liv  i  Solbakken  

for  små  og  store. Sammen  ønsker  vi  et  best  mulig  tilbud  for  hvert  enkelt 

barn.  

Under ser dere en modell som viser våre tanker om vurdering: 

 

 

 

 

 

Vurdering for oss i 
Solbakken er 

Vurdering etter 
hvert prosjekt 

Møter: 

Leder- gruppe- Lp- 
personal- og 

foreldremøter, 
barnemøter med 
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Samtaler en og en 
og i grupper 

sammen med barna 

Her og nå 
situasjoner hver dag  

Samtaler/ 
tilbakemeldinger fra 

foreldre i det 
daglige 

Personalets 
månedlige- og 

halvårs vurderinger  



 


