Årsplan
2022-2023

Tjelta
barnehage
Kom la oss være venner – framtida er i våre hender

DETTE JOBBER
VI MED I
2022/2023
Vårt satsingsområde: Rommet
som den 3. pedagog.
Vår visjon:
“Kom la oss være venner –
framtida er i våre hender”
Våre verdier:
Raushet, Mestring, Mot

Barnet skal:
- oppleve en lærende
organisasjon
- ha et godt miljø for lek og
læring
- ha et godt
språkstimulerende miljø
- ha et godt fysisk og
psykisk stimulerende
miljø
- uansett kjønn, etnisitet,
livssyn, religion eller
kultur behandles med
respekt
Barn som blir møtt med
omsorg og respekt, viser selv
omsorg og respekt for andre.

PROSJEKTARBEID 2022/2023
TEMA
«GJENNOM GLEDING SKAL VI….»
Dette året har vi valgt å ha
prosjektarbeid som et
gjennomgående tema hele
barnehageåret og som et felles
utgangspunkt for dette
prosjektarbeidet har vi: Gjennom
gleding skal vi….
Siri Abrahamsen har sammen med
sin eldste sønn utviklet begrepet
gleding. Gleding er det motsatte av
mobbing. Det handler om å skape
gode øyeblikk, ta ansvar for å gjøre
verden litt bedre der du er, samt
tåle livet på godt og vondt.
Med dette som utgangspunkt så vil
der være små og store prosjekt,
noen vare kanskje bare en dag,
mens andre varer i måneder.

Å jobbe prosjekterende ivaretar
barns prosesser.
Deres undring og utforskning fører til
nye hypoteser og spørsmål som er
med på å drive prosjektet framover.
Veien fram mot en teori og et svar er
viktigere enn selve teorien og svaret.
Denne måten å jobbe på ønsker vi
skal gi rom for at barna skal få skape
sin egen historie gjennom egne
framgangsmåter, erfaringer,
hypoteser og erkjennelser.

Dette temaet kan også knyttes tett
opp mot våre tradisjoner gjennom
året, som FN-prosjekt, jul, vinter
med mer.
Kilde: https://www.gleding.no

Hva legger vi i Tjelta barnehage i ordet gleding?

Respekt
Tilhørighet

Lykke

Selvkontroll

Lek

Bærekraftig framtid

Inkludering

Raushet Relasjons kompetanse
Hjelpsomhet

Mestring

Gjøre andre glad

God selvfølelse

GLEDING

Mot

Trivsel

God selvtillit
Be
om
tilgivelse
Å skape noe
Gjøre andre gode
Livsmestring
Tilgivelse

Å være den autoritative voksne
Likeverd
Glede
Sosial kompetanse Vennskap

Kreativitet

Samarbeid
Medvirkning
Mangfold
Anerkjennende kommunikasjon Trygghet Gode relasjoner
Bænking

Danning

Kilde: https://www.gleding.no

MØTEPLASS
Vi ønsker å ha fokus på møteplasser. Et
sted der barn er i relasjon med
hverandre, til oss personalet og til
materialet som er der. Dette knyttes
også sammen med prosjektarbeid og
vårt satsingsområde; rommet som den
3. pedagog.

Dette mener vi en god møteplass legger til rette for:
Vennskap
Sosialt fellesskap Progresjon sosial
kompetanse Et godt språkmiljø Samarbeid Utforsking
Lek
Raushet Likeverd
Empati
Mestring
Kreativitet
Motorisk utvikling
Relasjonsbygging
Kulturelt mangfold Danning
Bærekraftig utvikling
Inkludering
Utforsking
God tilvenning
Tverrfaglig arbeid Estetikk Kommunikasjon
Likestilling Livsmestring Demokrati
Læring
Refleksjon
Progresjon
Medvirkning Bevegelsesglede Glede
Mot Nysgjerrighet Integrering Selvkontroll

ÅRSHJUL 2022-2023

Felles prosjekt
Gleding

Februar

TRAFIKKSIKKERHET
Tjelta barnehage ønsker å bli godkjent som trafikksikker
barnehage. Dette betyr at trafikk og sikkerhet er i fokus i
hverdagen. Målet med arbeidet er å gi barna erfaringer
og gode holdninger slik at de er best mulig rustet til å
ferdes alene i trafikken når de blir eldre. Trafikk er et tema
som passer godt inn i hverdagen. Barna opplever trafikk
når de skal til og fra barnehagen, når de skal på tur og når
de erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva de
voksne gjør.

FLERKULTUR
I Tjelta barnehage i år har vi valgt å legge vekt på (ha
fokus på, dra fram) flerkultur i lys av de ulikhetene vi
har som kan være med å skape et miljø der vi lærer av
hverandre eller om hverandre, dele erfaringer,
inkludere hverandre om det samme og skape
felles møteplasser. Det å synligjøre det mangfoldet av
ressurser vi har i barnehagen kan være med på å styrke
barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter.
For å bygge et inkluderende leke- og læringsmiljøer så
har vi i vår barnehage tenkt å lage en prosjektplan der
de ulike trekk ved det flerkulturelle synligjøres. I
denne sammenhengen vil foreldrenes bidrag
til innhold ha stor betydning for å sikre et
godt læringsmiljø.

KONTAKTINFO:
Virksomhetsleder : 51 64 18 14/ 992 54 288
jeanette.kolnes.jekteberg@sola.kommune.no
Avdeling Valhaug:
Mobiltlf: 409 05 374
Pedagogisk leder:
ragnhild.wold@sola.kommune.no
Avdeling Kråkhaug:
Mobiltlf: 409 05 373
Pedagogisk leder:
maria.inez.gilje.weekley@sola.kommune.no

Avdeling Gloppå:
Mobiltlf: 409 05 375
Pedagogisk leder:
tordis.elisabeth.okland@sola.kommune.no
gergana.petrova.haaland@sola.kommune.no

Avdeling Litlaland:
Midlertidig nedlagt

Tjelta barnehage:
Åpningstider: 7.15-16.30
Oppholdstiden er satt til maks 9 timer pr. dag,
jf. vedtektene for barnehagene i Sola kommune.
Det betales for 11 måneder, august er betalingsfri.
Besøksadresse:
Øvrehusvegen 26, 4054 Tjelta
Postadresse:
Postboks 99, 4097 Sola
Barnehagens hjemmeside:
https://www.sola.kommune.no/tjelta-barnehage/

