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Velkommen til oss

I Tjelta barnehage er alle
velkommen. Dette gjelder
alle barn, foresatte,
besøkende og
samarbeidspartnere.
Velkommen inn.
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Innledning
Virksomhetsplanen bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagene, Sola
kommunes vedtekter, kvalitetsplan for barnehagene i Sola og barnehagens visjon.
Virksomhetsplanen er primært et arbeidsredskap for personalet. Den gir også foreldre,
kommunen, politikere og andre samarbeidspartnere innsikt i barnehagens innhold og
arbeidsmåter. Denne planen er mellom annet bygget på ny Rammeplan for barnehager
som var gjeldene fra 01.08.2017 og kvalitetsplan for den gode Sola barnehagen. Planen
er rullerende og gjelder for 4 år om gangen. Det blir utarbeidet en årsplan for et år om
gangen som er mer spisset mot satsingsområder for hvert barnehageår.
“Kom la oss være venner – fremtida er i våre hender”
Barnehagens samfunnsmandat
I formålsparagrafen til Barnehagenloven står det at 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.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet,
tilgivelse, likeverd og solidaritet.
Videre står det at barna skal få utfolde skaperglede, undring, og utforskertrang. De skal
lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende
kunnskaper og ferdigheter, og skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og modenhet.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og
trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling
og motarbeide alle former for diskriminering.
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Våre styrende dokumenter
Internasjonale styringsdokument
•FNs verdenserklæring om menneskerettigheter 10.12.1948
•Barnekonvensjonen - barns rettigheter 20.11.1989

Nasjonale styringsdokumenter
•Norges grunnlov 17.05.1814
•Lov om barnehager (barnehageloven) 01.01.06
•Rammeplan for barnehagen 01.08.17

Kommunale styringsdokument
•Den gode Sola barnehagen 2017-2021

Lokale styringsdokument
•Virksomhetsplan 2022-2026
•Årsplan 2022-2023
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Barnehagens formålsparagraf
I formålsparagrafen til Barnehagenloven står det at
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.

Videre står det at barna skal få utfolde
skaperglede, undring, og utforskertrang. De skal
lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter, og skal ha rett til medvirkning tilpasset
alder og modenhet.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt,
og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et
utfordrende og trygt sted for fellesskap og
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i
kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som
respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.
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Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barnet, samtidig som
hensynet til felleskapet ivaretas. Barnehagen skal sikre barn under
opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er
tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske
skadevirkninger.
Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring og aktiv deltakelse i
fellesskap med jevnaldrende. Barnehagen skal også ha en helsefremmende og
en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen
har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing.

Dette er barnehagens samfunnsmandat, og videre beskriver §2 i loven at
barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi
utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Rammeplanen legger føringer for barnehagens innhold og arbeidsmetoder.
Barnehageloven legger føringer for alt arbeidet vi gjør i barnehagen og vi
forankrer våre satsingsområder, innhold og metoder utefra den.
Virksomhetsplanen fletter inn de fleste målsettingene fra lovverket. Den 1-årige
årsplanen til barnehagen konkretiserer mål, samtidig som det er et utgangpunkt
for månedsplaner og ukeplaner for avdelingene. Det aller viktigste er at det som
skjer i arbeidet sammen med barna er i samsvar med barnehageloven. For å
sikre dette må vi ha gode planer og bruke dem aktivt i for - og etterarbeid i det
pedagogiske arbeidet i barnehagen.
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Visjon

«Kom la oss være venner –
framtida er i våre hender»
Det er viktig at barna får lov til å være barn!
Barndommen er en livsfase som ikke kan tas igjen og
lek er barnas hovedvirksomhet i barndommen, de leker
fordi de har lyst! Å ha en venn får deg til å føle deg
godtatt og verdsatt for akkurat den du er. Det er viktig
å ha en venn i lek, mestring og gode opplevelser.
Barna er vår fremtid, og det grunnleggende
fundamentet til et menneskets liv legges i førskole
alder. Det sier litt om hvor viktig jobb vi har sammen
med foreldre og foresatte for å skape vår fremtid.

Hovedmål:

Barna skal oppleve respekt, omsorg, knytte vennskap,
leke og lære ut fra den enkeltes forutsetninger.
På vei mot målene og visjonen trenger vi:
Ansatte som inngår i anerkjennende samspill med
barn.
Ansatte som inkluderer og viser omsorg.
Ansatte som verner om og stimulerer barnas lek.
Ansatte som styrket barnas språk.
Ansatte som legger til rette for allsidig fysisk og psykisk
utvikling.
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Ansatte som reflekterer over egen praksis.

Hvordan vi ønsker å arbeide med visjonen og målene

– Visjonen skal gjenspeiles i de ansatte væremåte i barnehagens hverdag, i alle spontane situasjoner
og i temaer og aktiviteter ledet av personalet. For lettere å kunne nå hovedmålene, har vi
konkretisert noen av dem i delmål og arbeidsmåter vi kan registrere for å vurdere om vi er på vei til
målene .

Mål

Arbeidsmetoder

Vurdering

Barnet kjenner seg trygg og opplever god
fysisk og psykisk omsorg

-

-

-

-

Anerkjennende voksne
Gode tilvenningsrutiner lagt til rette
for de ulike aldersgruppene
Barna blir tatt godt imot uansett tid
levert
Gode rutinesituasjoner
Godt foreldresamarbeid
«Gleding»

-

-

-

Bruker praksisfortellinger som
grunnlag for refleksjon av
voksenrollen.
Tilvenningstiden blir evaluert
underveis og i ettertid.
Morgenrutinene blir evaluert og
diskutert på avdelingsmøter og
møter på tvers med de andre
avdelingene.
Brukerundersøkelse- hvert 2 årforeldre blir oppfordret til å gi
beskjed til oss hvis det er noe de vil
diskutere eller har spørsmål om
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Fokusområder:
Barnehagen skal være en lærende organisasjon
Godt miljø for lek og læring
Godt språkstimulerende miljø
Godt fysisk og psykisk stimulerende miljø
Alle barn uansett kjønn, etnisitet, livssyn, religion
eller kultur skal oppleve respekt. Barn som blir
møtt med omsorg og respekt, viser selv omsorg og
respekt for andre.

Verdier
Raushet, mestring og mot
10

Barnesyn

Vårt barnesyn bygger på Reggio Emilia filosofien og vi
ser på barnet som rikt og kompetent med en sterk
iboende kraft til å utforske sin omverden i samspill
med andre. «Barna skal utvikle kunnskaper og
ferdigheter innenfor alle fagområdene gjennom
undring utforskning og skapende aktiviteter.»
(Rammeplan, 2017,s.47)
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Læring
Barn skal ikke ses på som
objekter som skal påvirkes
og formes, men som
subjekter helt fra
begynnelsen av livet.
Barnet er rikt og
kompetent, med kraft og
ressurser i seg selv. Det
kan skape sin egen
kunnskap gjennom læring.

«Det man hører
glemmer man, det
man ser husker
man, det man gjør
forstår man»
- Loris Malaguzzi
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Læring er en relativt varig endring i opplevelse og atferd som følge av
tidligere erfaring. I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver
(2017) kommer det tydelig frem at barnehagene skal fremme læring. «I
barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om
deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere
nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til
meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær
skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser.
Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide
perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle
sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap
der barna skal få bidra i egen og andres læring.»
Gjennom allsidig bruk av kropp og sanser hvor kunnskap og meninger bli til
samspill mennesker imellom og gjennom opplevelser og erfaringer lærer
barn. Dette skjer i det daglige samspillet. For å utvikle oss er det viktig at vi
sammen i læringsprosesser med andre får muligheten til å oppleve, undre,
fantasere, undersøke, lykkes, mislykkes, forsøke, reflektere, herme etter,
være i dialog med andre, skape noe, iaktta og leke. Grunnlaget for
læringsprosesser og prosjekter i barnehagen er barnas egne interesser. Vi
mener det er viktig å gi barna et rikt miljø med et rikt materialutvalg slik at
alle barn finner noe utfordrende og noe av interesse. Noe som inspirerer til
utforskning og refleksjon. De ansatte sak lytte til barns ideer og gi barna
utfordringer gjennom ulike prosjekt og oppgaver. Barna skal få rom til å
bruke egne uttrykksformer og strategier.
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Læring i hverdagssituasjoner
Barn lærer hele tiden og de lærer uansett hva vi voksne måtte mene om hva de bør lære eller
hvordan de bør læres ( skjult læring). Barna lærer ikke bare i de planlagte læringssituasjonene,
men også alminnelige læringssituasjoner , ofte kalt for hverdagssituasjoner. For å sikre god
kvalitet på læringsmiljøet, har vi formulert mål og metoder for hvordan vi skal jobbe i de ulike
situasjonene, og vi bruker dem i løpende vurdering av vårt arbeid på avdelingsmøter.

Hverdagssituasjon

Mål

Arbeidsmåter

Levering

- Barn og foreldre skal bli tatt godt imot
- Positiv avskjed mellom barn og foreldre
(tilvenningsperioden spesielt)

- Anerkjennende væremåte
- Ta imot beskjeder og notere ned
- Trygghetssirkelen

Måltider

- Ha variert og næringsrikt kosthold med hensyn til
mat allergier og kultur
- Selvstendighet
- At barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger,
og kunnskap om kost , hygiene og sosial normer

- Lunsj og frukt serveres i barnehagen,
frokost er medbrakt.
- Bevissthet på hvilken mat vi servere i
barnehagen .
- Legge til rette for at måltider og matlaging
bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler
og fellesskapsfølelse hos barna

Stell / toalettbesøk

- Omsorg og nærhet
- Utvikle gode vaner for hygiene
- Bli kjent med egne behov og få kjennskap til
menneskekroppen
- Blir trygge på egen kropp og får en positiv
oppfatning av seg selv

- Vi bruker tid og samtaler med barna
- Hjelpe barna ved toalettbesøk
- Fast rutiner på god hånd hygiene før
måltider og etter toalettbesøk
- Vi setter ord på handlingene våres
- Vi bruker sang og musikk

Garderobe
situasjonen

-

-

Selvstendighetstrening
Videre utvikle motoriske ferdigheter
Språkutvikling
God voksenrelasjon – nærhet
Progresjon

Vi legge til rette med tid og rom
Vi legger til rette ut fra ferdighetsnivå
Oppmuntrer og øve på av./ og påkledning
Setter ord på handlinger og benevne ting
Vi skal anerkjenne og verdsette barnas
ulike kommunikasjonsutrykk og språk, det
inkluderes tegn til tale .
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Hverdagssituasjon

Mål

Arbeidsmåter

Utelek/turer

- Stimulere barns motorisk utvikling
- Gi barna fysiske utfordringer
- Arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike
delene i rammeplanen i sammenheng
- Få inspirasjon til estetiske utrykk
- Skape trivsel

- Legge til rette, oppfordre og deltar i lek
sammen med barna
- Går jevnlig på turer på ulikt underlag
- Inkludere nærmiljø og lokale forhold ved
planlegging og gjennomføring av aktiviteter
- Tilby et levende miljø, med variert materialer

Lek

- Synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet
som grunnlag for opplevelser , utforskning og
læring.
- Legge til rette for utvikling av vennskap og
sosialt felleskap
- Alle barn skal få delta i aktiviteter som
fremmer kommunikasjon og helhetlig
språkutvikling

-

Samlingsstund

-

- Bruker konkreter og rekvisitter i lek, som kan
utvide ord og begreper
Forberede og tilrettelegger aktiviteter på
forhånd ut fra hva barn er opptatt av.
Lærer sammen med andre .

Erfaringer om tilhørighet og fellesskapsfølelse
Barn skal medvirke
Skap en delingskultur
Fremme vennskap og felleskap
Fellessamlinger (base vis og alle avdelingene)
Alle barn skal erfare å være betydningsfulle for
felleskapet og å lære i positivt samspill med
barn og voksne
- Musikk og sanger

Legge til rette for god og variert lek
Møteplasser
Sette av tid til lek /frilek(ikke voksenstyrt)
Tilrettelegger aktiviteter som gir impulser og
inspirasjon til lek
- Tilby et levende miljø med variert materialer
- Lyttendepedagogikk
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Hverdagssituasjon

Mål

Arbeidsmåter

Søvn /hvile- spesielt på
småbarnsavdeling

- Dekke det individuelle behovet for søvn og
hvile

- Ha faste rutiner med egen soveplasser for de
minste ( i egen vogn)
- Ha rolige aktiviteter slik at barna får hvile seg

Aktiviteter ledet av
personalet
* Enten personalet initierer et tema, eller

- Gi impulser for utrykk og la barna utvikle alle
sansene gjennom varierte aktiviteter
- Progresjon

- Ta utgangspunkt i barnas erfaringer,
interesser, synspunkter og initiativ i daglig
arbeid og ved valg og gjennomføring av
temaer og prosjekter
- Vurdere om barna skal deles i mindre
grupper
- Veksle mellom spontane og planlagte
aktiviteter
- Arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike
delene i rammeplanen i sammenheng
- Invitere til ulike typer samtaler der barna får
anledning til å fortelle, undre seg , reflektere
og stille spørsmål

temaet velges med bakgrunn i barnas interesse,
skal medvirkning ha en sentral plass.

Prosjekt arbeid

Henting

-

Barn og foreldre skal bli tatt godt imot
Positiv kommunikasjon
Informasjon til foreldre om sitt barn
Positiv avskjed mellom barn og foreldre
(tilvenningsperioden spesielt)

- Anerkjennende væremåte
- Gi foreldre informasjon om sitt barn og
andre relevant informasjon
- Ta imot beskjeder og notere ned
- Trygghetssirkelen
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Barnas lek er deres viktigste aktivitet
og det skal skapes tid og rom for i
barnehagen. Her lærer barna å
samhandle, inkludere hverandre,
bygge vennskap og dele leker. Leken
er en viktig arena for å styrke de
«sårbare barna» og gi barna sosiale
erfaringer. Det er gjennom leken
barna utvikler de språklige, fysiske,
sosiale ferdighetene og
kreativiteten. I leken opparbeider de
seg mestringsfølelse og selvtillit. Leken er en arena som er viktig for å forstå verden og seg selv.

Lek

Leken er lystbetont, det betyr at en kan ikke kommandere barn til å leke. Leken er indre motivert og
frivillig. For et barn trenger ikke leken å ha et mål eller en mening, barnet leker fordi det er gøy.
Gjennom barnets utvikling endrer leken seg og den kan ha ulike uttrykk. Leken påvirkes av tradisjoner
og samfunnet rundt, altså leken er en kulturbærer. Det finnes ulike typer lek, slik som: rollelek, fysisk
lek, konstruksjonslek, regellek, sanglek, digitallek, øvelseslek, symbollek og sosiallek.
Det å få en venn, og få innpass i leken skjer ikke av seg selv. De ansatte skal observere leken, og se hva
som skjer. Hvem er det som alltid bestemmer, hvem får de minst populære rollene, og ønsker barnet
selv å ha denne rollen? Hvis det er barn som ikke får være med i leken, skal den ansatte stimulere og
hjelpe barnet ved å finne ut hva det er som gjør at barnet ikke får være med, og hjelpe barnet videre.
Den ansatte kan også bruke seg selv inn i leken for å gi barna innpass.
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Boltrelek
Hva er Boltrelek?
Som all annen lek er det en spontan aktivitet
som igangsettes og organiseres av de som leker,
og som drives fram av positive følelser som
fryd, spenning og tilfredshet. Utover dette kan
vi begynne å sirkle oss inn på fenomenet ved
hjelp av to nøkkelord: bevegelse og samspill.
Boltrelek er et egnet medium til å trene opp
både selvregulering, sosial kompetanse og et
mer nyansert følelsesspråk. Gjennom dette
sosiale samværet blir barn bedre til å lese
sosiale signaler, tyde ansiktsuttrykk og tolerere
frustrasjon bedre. Slik lærer de selvkontroll og
respekt for andres grenser.

Utfordringer knyttet til boltrelek handler
hovedsakelig om tre forhold.
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Den første handler om at lekesignaler er vanskelig å tolke. Den andre handler om den voksnes
holdninger til denne type lek og den tredje om hvordan enkelte barn har vansker med å ta i
bruk boltrelek ,fordi de ikke mestrer reglene denne type lek krever, og kan feiltolker
lekesignaler.
Misforstått lek?
Er det lekeslåssing eller ekte slåssing man ser? Det krever kunnskap om lekesignaler og
spesifikk kunnskap om Boltrelek for at utenforstående skal tolke leken riktig. En god del voksne,
særlig kvinner, har ofte lite erfaring med denne type lek og feiltolker signalene som barna
sender ut. En voksen som forholder seg forskjellig til lekeaggresjon og ekte aggresjon , vil hjelpe
også barna med å skille mellom de to.
Vi i Tjelta Barnehage ser verdien i boltelek og vil jobbe med å forsterke vår kunnskap om denne
type lek og lage mer plass til leken i barnas hverdag.
Ønsker du mer informasjon om Boltrelek og lekeslåssing ? Vi anbefaler boken , Boltrelek og
lekeslåssing, Større rom i barnehagen og småskolen, skrevet av Nils Eide-Midtsand. Vi kommer
til å bruke samme bok i vår barnehage.
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Reggio Emilia
inspirasjon i
Tjelta barnehage

Reggio Emilia filosofien
I Tjelta barnehage har vi en pedagogisk plattform som er inspirert
av filosofien fra barnehagene i Reggio Emilia, Nord-Italia. Det
viktigste vi kan lære fra Reggio Emilia er en genuin tro på barna, og
at de finner sin egen vei til læring. Pedagogikken vår fornyes og
utvikles gjennom felles refleksjon over egen praksis og med barnet
i fokus. Ved bruk av pedagogisk dokumentasjon skal vi synligjør
barns tanker, lek og læring. Sentralt i vår pedagogiske virksomhet
er begrepet de tre pedagoger.
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Den første pedagogen er de voksne:
Vi ser på de voksne som medforskere i barnets og
barnegruppas utforskning av verden og den voksnes
evne til å lytte blir avgjørende for kvaliteten i
samspillet. Det den voksne tenker om barnets
kompetanser påvirker hva de faktisk ser, kan og gjør.
Dette krever at de voksne: Lytter i stedet for å snakke.
Stiller spørsmål, i stedet for å gi svar. Viser
nysgjerrighet i stedet for å gi informasjon. Utfordrer
og oppmuntrer til utforskning i stedet for å overføre
kunnskap.

Den andre pedagogen er barnet:
Barnas aktiviteter og medvirkning er
grunnlaget for virksomheten. Jo mer barna
får være aktiv i sin egen læringsprosess, jo
mer lærer de. De observerer, sanser og de
leter. Barna bruker strategier for læring, de
prøver ut hypoteser, de feiler, de tar pauser
og de prøver igjen. Barna er forskere.
Gjennom lek og samhandling med andre
bygger de sin egen læring. Begrepet «smart
kamerat» er et begrep vi benytter i vår
barnehage. Med det mener vi at barna bidrar
med sin kompetanse inn i fellesskapet.
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Den tredje pedagogen er det fysiske miljøet:
Det fysiske miljøet er en viktig pedagogisk ressurs.
Det fysiske læringsmiljøet skal være rikt
og mangfoldig og gi rom og materialer til alle barn
på en stimulerende og utfordrende måte.
Gjennom å gjøre miljøet tilgjengelig med et rikt
utvalg av materialer, gir vi barna tiltro til å finne
sin egen vei til læring. Materialrikdom vil få barna
til å utforske, undre seg, prøve nye ting og
bevisstgjøre en holdning om viktigheten av
gjenbruk. Våre valg av materialer bunner i våre
kunnskaper og erfaringer om materialenes
egenskaper. Vi kaller de ulike
lekeområdene/stasjonene for møteplasser, fordi
barna her får mulighet for å være i dialog med
hverandre og materialene. Vi tilrettelegger det
fysiske læringsmiljøet til de aktuelle
aldersgruppene slik at de vil oppleve en
progresjon og at det vil bli mer komplekst etter
hvert som barna blir eldre. Møteplassene, ute og
inne, skal invitere barna til utforskning,
nysgjerrighet og gi utfordringer til aktiviteter og
problemløsning.
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Møteplasser
Utforsking
Sosial integrering

Inkludering
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Barns
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Danning
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Raushet
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Bærekraftig
utvikling

Material rikdom

Livsmestring
Selvkontroll

Likestilling

Sosial samhandling

Mot

Fellesskap

Likeverd

Empati

Kulturelt
mangfold

Remida tenkning

Relasjonsbygging
Motorisk utvikling

Refleksjon
Læring

Kreativitet
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Inkludering

Tjelta barnehage har i noen år nå deltatt i Sola kommune sitt
prosjekt om Inkluderende barnehage og skolemiljø. Vi har fokus på
lek og det å være inkluderende i leken. Vi jobber med å legge til
rette for lek, sette ut spor som barna vil følge og undre seg over.
For at barna skal ha en god lek og være inkluderende så har vi
sørget for at de får gode møteplasser både inne og ute, og disse
møteplassene er rike på innhold.
Inkluderende miljø.
Tilrettelegging for lek. For å skape et godt inkluderende miljø i hele
barnehagen så deler vi barna i grupper på tvers av avdelingene. På
denne måten blir vi kjent med alle barn og voksne. Vi legger til
rette for ulike leke muligheter på alle avdelingene – slik at det kan
være kjekkere å besøke hverandre. En avdeling har f. eks
dinosaurer, en annen avdeling har byggeklosser o.l. Dette er med
på å skape inkluderende lek på tvers av avdelingene. Det vil gi
barna en mulighet for et større lekerepertoar. Overganger som er
en del av barnehagens hverdag kan blir mindre sårbar og
forutsigbare.
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Lek og inkludering
Barnas lek er deres viktigste aktivitet og det skal skapes tid og rom for i barnehagen. Her lærer
barna å samhandle, inkludere hverandre, bygge vennskap og dele leker. Leken er en viktig
arena for å styrke de «sårbare barna» og gi barna sosiale erfaringer. Det å få en venn, og få
innpass i leken skjer ikke av seg selv. De ansatte skal observere leken, og se hva som skjer.
Hvem er det som alltid bestemmer, hvem får de minst populære rollene, og ønsker barnet
selv å ha denne rollen? Hvis det er barn som ikke får være med i leken, skal den ansatte
stimulere og hjelpe barnet ved å finne ut hva det er som gjør at barnet ikke får være med, og
hjelpe barnet videre. Den ansatte kan også bruke seg selv inn i leken for å gi barna innpass.
Barns medvirkning
For at barn skal føle seg inkludert så er det viktig å skaper rom for deres medvirkning. For at
barn skal føle medvirkning trenger barn informasjon om hva som skal skje. Den forventning vi
har til barnet må formidles. Da vil barn føle seg sett og inkludert som er viktig for barnets
trygghet og læring.
Tilhørighet
Tilhørighet skaper trygghet og sosial tilknytning. Det er viktig at alle barn får delta i felleskap
og kjenner tilhørighet. Dette vil være med å hindre utenforskap og mobbing. I barnehagen er
lek og vennskap de viktigste forebyggende faktorene mot mobbing. For å forstå mobbing i
barnehagen, og iverksette tiltak i det forebyggende arbeidet, må derfor de voksne ha
kunnskap om vennskap og lek.
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I Tjelta barnehagen legger vi til rette
for et trygt og utfordrende sted der
barna kan prøve ut ulike sider ved
samspill, fellesskap og vennskap. Vi
gir barna støtte i å mestre motgang,
håndtere utfordringer og bli kjent
med sine egne og andres følelser.
Målet er at barna skal utvikle
kunnskaper, ferdigheter og
holdninger for å mestre livet og delta
i et inkluderende fellesskap.

Livsmestring og helse

Behovet for bevegelse er naturlig
nedlagt hos barn og favner både
fysiske og psykiske sider av
personligheten. Barna utvikles
gjennom bevegelse. Dette legger vi til
rette i Tjelta barnehage.
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Oppleve trivsel, glede og mestring ved
allsidige bevegelseserfaringer, inne og
ute, året rundt.
I Tjelta barnehage går vi mye på tur i
nærmiljøet, der vi har tilgang på både skog,
marker, berg, bondegårder og sjø m.m.
Dermed har vi et godt utgangspunkt for å gi
barna rike naturopplevelser og
bevegelseserfaringer.
Barna får blant annet klatre opp berg, over
gjerdeklyvere, opp i trær og gå i ulendt
terreng. Erfare plante og dyreliv, og få
erfaringer med værfenomener som vind,
regn, snø og is.
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Godt språkstimulerende miljø
Personalet skal gi barna muligheter for å bli kjent med språket
der barnet selv er aktivt. Barna lærer best med bruk av hele
kroppen. I sandkassen, ved bleieskift eller påkledning er gode
utgangspunkt for dialog og samtale med barna.
Det kroppslige språket og det verbale språket er like viktig, barna
skal bli møtt med sine uttrykk, og personalet skal være lydhøre
for hva barna formidler.
Barna skal bli kjent med barnelitteratur, og bøker skal være
tilgjengelig på avdelingen. Bøkene skal være tilpasset barnas alder, og
det er viktig å bytte ut bøkene ved jevne mellomrom slik at barna stadig får utvide sitt repertoar.
Rim og regler, sang og musikk har en rytme som virker stimulerende på barn, og gir muligheter for
varierte uttrykk. Barna skal også få erfaringer med ulike musikkinstrumenter som tromme,
bjellekrans, trepinner, kastanjetter mm.
Vi har flere barn som har et annet morsmål enn norsk og noen flerspråklige barn. For alle barn er det
viktig å bli forstått og få mulighet til å uttrykke seg. Vi støtter opp om at alle barn bruker sitt morsmål,
samtidig som vi fremmer barns norskspråklige kompetanse. Vi støtter også de barna som har behov
for å forsterke talespråk med tegn-til-tale eller grafiske symboler. Vi leser for barna slik at de utvikler
språket og ordforrådet sitt.
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Medvirkning

Medvirkning betyr ikke at barna skal bestemme
alt, men de skal virke med i prosessene og få
nødvendig informasjon. Det er vårt ansvar å
skjerme barna fra for mange valg, vi skal skape
tydelige rammer for barna som de kan operere
innenfor.
Barnets uttrykk er viktig når vi skal planlegge og
evaluere en aktivitet. Virket det som om barna
syntes det var kjedelig, satt de ikke i ro, ville
springe vekk fra aktiviteten, eller virket de
oppslukt, og spurte om vi kunne gjøre det en
gang til. Dette er tydelig signal fra barna, om vi
har truffet eller ikke. Vi må hele tiden justere
våre planer i takt med barnegruppen.

Barns medvirkning og danning
Både FNs barnekonvensjon og barnehageloven
sier at barn skal gis medvirkning i barnehagen.
Barn blir sett på som en medborger med rett til
å si sin mening og ha mulighet til å kunne
påvirke sin hverdag. Dermed blir barns stemme i
det daglige arbeidet med barna viktig. Hvordan
barna opplever vår omsorg og planer er viktig å
tenke på når vi evaluerer og planlegger.
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Barns lek er medvirkning i praksis, og å sette av nok tid til lek
blir å ivareta barns medvirkning, derfor blir det viktig å ikke lage
en for stram dagsrytme der leken får for mange avbrudd.
Prosjektarbeid er en god måte å jobbe med barns medvirkning
på, da den tar utgangpunkt i barnet der personalet skal følge
barnas «spor». For å skape interesse og felles fokus kan gjerne
personalet legge ut spor og følge med på hvordan barna tar i
bruk materiellet. Her vil vi bruke «remidamateriell» som gir
mulighet for ulike innfallsvinkler og måten barna tar i bruk
materiellet er ikke gitt på forhand.
Å se barnet som subjekt er avgjørende for å ivareta barns
medvirkning (Biesta). Å se barn som subjekt menes at man ser
på barnet som kompetent med iboende behov for å høre til
felleskapet. Innholdet blir sentralt og det vektlegges at
innholdet bør være noe som barnet og pedagogen er sammen
om. Da får man fokus over på innholdet som kan være en bok
eller en sølepytt, og man samhandler omkring aktiviteten.
Relasjonen blir her likeverdig.
Hvis man mangler dette tredje sakstilhøve kan vi bli for opptatt
for av barnets egenskaper, og kan gjøre barnet til et objekt, ved
at man beskriver handlinger og egenskaper hos barnet.
Danning vil si at barnet skal bli seg selv samtidig som de skal bli
en del av felleskapet, og de fordrer de samme prinsippene som
legges til grunn for barns medvirkning.
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Barna skal tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse. Hygienerutiner
som å vaske hender før måltider, etter toalettbesøk og når en kommer inn etter å ha vært ute. Her
legger en gode vaner slik at de kan ivareta egen helse og livskvalitet.
Barna i Tjelta barnehagen får et variert, allsidig og sunt tilbud om mat i barnehagen. Måltidene er
satt sammen i samarbeid med ernæringsfysiolog. De ansatte har fått kompetanseheving i
«fiskesprell kurs», som hadde fokus på sunne og barnevennlige måltider. Barna får gruppevis delta i
matlaging, noe som er med på å utvikle matglede og stolthet over maten de har laget. Og det å
smake på noe nytt har gått fra noe «skremmende» til «spennende».
De barna som har behov for det får mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.
De barna som ikke sover får tilrettelagt aktiviteter slik at kroppen får hvile. Eksempler på slike
aktiviteter kan være å lese, perle, tegne eller å bygge med lego.
Det er viktig at barna i en travel hverdag får tilstrekkelig med hvile for å utvikle god helse.
Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne
observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst
forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan
dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf.
barnehageloven § 22.
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Handlingsplan for medvirkning i samsvar med alder og modenhet

Mål

Arbeidsmetoder

Vurdering

Barnet opplever medvirkning i samspill
med andre i planlegging og vurdering av
innholdet i barnehagen , i samsvar med
alder og modenhet

-

-

-

-

Bekrefter barns signal
Tar hensyn til barns vennskap ved
gruppeinndeling
Gir barn tid og rom til lek
Ansatte som tar utgangspunkt i barns
interesser
Barns interesser tar hensyn til ved
tilrettelegging av det fysiske rom
Barns ytringer blir tatt på alvor
Har mulighet til å leke med en «venn»
selv om den går på en annen avdeling
Ansatte som kan være fleksible – og
legge vekk planer når uforutsette
hendelser eller muligheter oppstår
Barn som tar bilde med kamera
Personal som er NYSGJERRIGEProsjektarbeid

-

-

Pedagogisk dokumentasjon
Barns læringsprosesser
Samtale med barb etter en aktivitet –
hva sitter de igjen med av erfaringer
og tankerPersonalet reflektere over hvordan vi
kan legge til rette for at barna skal
være med å planlegge
Observasjon av lek
Praksisfortellinger
Barnesamtaler
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Barnehagen skal ivareta en bærekraftig utvikling,
og definisjonen på bærekraftig utvikling er at
man skal imøtekomme dagens behov uten å
ødelegge mulighetene for at kommende
generasjoner skal få dekket sin behov. (Fn`s
verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport
– Vår felles fremtid)
For oss betyr dette at vi skal ilegge barna
holdninger som fører til at barna vil ta vare på
miljøet. Da må vi som voksne være gode forbilder
og tilrettelegge for aktiviteter som rusken aksjon
der vi har felles dugnad i barnehagen der vi
rydder opp på uteområdet, rydder etter oss,
plukker søppel på tur.
Vi kan bli mer bevisste på å ikke lage mer mat
enn det som trengs, og ikke forsyne oss mer enn
det vi trenger. Barna skal få øve seg på å forsyne
seg selv i lys av det. Som en del av planen å bli
bedre på hva som kan gjenbrukes og gjenvinnes
har vi allerede «Remidarommet» i barnehagen.
Her samler vi på, og lagrer gjenbruksmateriale til kreativt bruk, lek, prosjekter, o.l.
Hvis noen har gjenbruksmaterialer hjemme eller på arbeidsplassen, som vi kan bruke tar vi gledelig
imot dette.

Bærekraftig framtid
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Gamle pappesker kan ombygges til dukkestuer. Avfall
kan bli til skatt på denne måten. Vi ønsker også å være
bevisste på å skjære ned på bruk av plastikkposer,
plastikkleker, plastikk emballasje, engangskopper,
bestikk, og tallerkener. Selv om vi kildesorterer plastikk,
og sender det til gjenvinning kan vi bli mer bevisste på
unødig innkjøp av det. Fremover ønsker vi å etablere
medvirkende kompostering av matavfallet i naturen. Vi
ønsker også å fortsette med å plante inne og ute, men
utvikle vår «kjøkkenhage» ute.
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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.
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Likeverd og
mangfold
Barnehagen skal bruke mangfold som en
ressurs i det pedagogiske arbeidet.
Personalet har ansvar for at alle barn får
oppleve at de selv og alle i gruppen, er
betydningsfulle personer for fellesskapet.
Alle barn er unike og kommer til barnehagen
med sin personlighet og sine egne
erfaringer. Barna utvikler seg ulikt og i
forskjellig tempo, da må vi ha en innstilling
om at det er ikke sikkert at alle har behov for
å lære det samme, og delta på det samme
aktivitetene. Dette må tilpasses barnet og
barnegruppen, og hovedmålet er at barnet
skal oppleve mestring og mening i
hverdagen.
Å holde på med meningsfulle aktiviteter gir
barna motivasjon til å lære mer, og det å
finne ut hva som interesserer barna og hva
de liker å holde på med er nøkkelen.

36

En hensiktsmessig organisering kan være å
bruke prosjektgrupper som tar
utgangspunkt i barna og deres interesser
og erfaringer.
Likevel skal vi presentere nye tema og fag
for barna, men det blir selve
arbeidsmåten som blir avgjørende for om
det kan gi mening for barna eller ikke. Der
barna får bruke seg selv aktivt og bruke
sine egne erfaringer og opplevelser
omkring temaet gir mye bedre motivasjon
for læring, enn at personalet formidler i
mer form av voksenstyrt aktivitet. Gutter
og jenter skal ha like muligheter til å bli
sett og hørt. De skal oppmuntres til å delta
i alle aktiviteter i barnehagen.
Barnehagens materiell og utstyr må
stimulere til allsidig lek. Her kreves en
reflektert holdning til kjønnsroller.
Barnehagen skal legge til rette for at barn
kan opparbeide mot og selvtillit til å være
seg selv og velge fritt ut fra hvem de er,
mer enn de forventninger som ligger i
kjønnsrollene.
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Flerkulturelt arbeid i barnehagen
Hva er flerkultur og hva slags betydning den har for vår
barnehage?
Norsk samfunn er en arena hvor ulike språk, kultur og
religioner møtes. Dette også innebærer at i barnehagen møtes
ulike voksne og barn med forskjellige ønsker, behov og
forutsetninger.
Flerkultur i utgangspunktet omtaler ulikheter i språk, kultur og
religion, men i barnehagen snakker vi om ulike erfaringer,
behov og uttrykksmåter og kunnskaper.
I Rammeplanen står det at barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å
synliggjøre verdien av felleskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og
fremme nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle
barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synligjøre den enkeltes plass og verdi i
fellesskapet.
Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte og styrke
og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal
legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få
oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle felleskap.
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Barnehagen skal by på varierte impulser,
opplevelser og erfaringer og omfatte lokale,
nasjonale og internasjonale perspektiver.»
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.
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Våre
arbeidsmåter
Pedagogisk dokumentasjon
Metoden er hensiktsmessig for å sette praksis som skjer i barnehagen i et
system og er et godt grunnlag for refleksjon. En aktivitet/lek blir grunnlaget for
en dokumentasjon i form av foto, film, tegning, observasjon eller en
praksisfortelling. Dokumentasjonen skal deretter i interaksjon med andre
reflekteres over. Spørsmål kan bli stilt, og det kan komme nye erkjennelser som
igjen gir nytt utgangspunkt for å planlegge veien videre. Dette fører til at det
pedagogiske arbeidet er i stadig bevegelse, og barn og personalet sine tanker
underveis påvirker retningen. På denne måten ivaretas Rammeplanens
intensjon om progresjon i barnehagen. Barn skal få oppleve at de kan påvirke
egen hverdag. De største barna kan delta i planleggingen, enten før en aktivitet
eller i etterkant, ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon som personalet tar
med tilbake til barnegruppa. Dokumentasjonen kan hjelpe oss å lære i
fellesskap ved at vi synliggjør ulike uttrykksformer og historier. Vi ønsker å vise
at alle er ulike og at alle kan noe på ulike måter.
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Å jobbe prosjekterende ivaretar barns
Prosjektarbeid
prosesser, og hvordan vi kommer frem til en
teori vil være viktigere enn hva teorien er. I
løpet av dette arbeidet kan barnas undring og
utforskning føre til nye hypoteser og spørsmål,
noe som vil være med på å drive prosjektet
fremover. Prosjekterende arbeid gir også rom
for at barna får skape sin egen historie
gjennom egne fremgangsmåter, erfaringer,
hypoteser og erkjennelser.
I løpet av barnehagedagen kan det være store
prosjekter som varer over flere måneder, eller
det kan være et prosjekt som varer en dag.
Prosjektene tas utgangpunkt i barns interesser
og det de lurer på, og det kan være forskjellige
prosjekter der ikke alle barna er med på
samme prosjekt. Vi vil ha flere avgrensede
perioder for prosjektarbeid gjennom hele barnehageåret, enten fast dag eller periode. Da har vi
mulighet til å legge vekk andre planer og konsentrere oss fult og helt om prosjektarbeidet.
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Gleding
I Tjelta barnehage ha vi valgt å ha fokus på gleding som forebygging av mobbing. Gleding
har fokus på relasjoner, livskvalitet, robusthet og hverdagsglede. Det er et univers skapt
av Siri Abrahamsen. Målet med gleding er at alle skal ha en trygg gruppe, der de kjenner
seg elsket og verdsatt. Det handler om inkludering altså 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.
Jobben vi gjør sammen med hjemmet har en stor effekt på barnas fremtid. Hvordan vi
som voksne har det sammen, påvirker barnas hverdag. Når de voksne har det bra og er
bevisste på hvordan de gjør seg selv og andre gode, er sjansen stor for at dette også
smitter over på barna. Voksne er rollemodeller for barna. Barndommen er ei tid i livet
hvor trygghet og kjærlighet legger et stødig fundament for veien videre til voksenlivet.
Barnas identitet er et resultat over hvordan vi som voksne møter barna, hvordan vi
speiler dem, hva vi tror om de og hva vi ønsker for dem. Med en felles plattform med
felles fokus kan vi skape den beste framtida sammen. (gleding.no)

Hvordan Tjelta barnehage vil jobbe med gleding:
❖ Vi skal være den autoritative voksne
❖ Ved å ta vare på hverandre, hjelpe og dele, lærer barna å glede andre.
❖ Vi skal glede hverandre med tjenester og positive tilbakemeldinger.
❖ Skape et best mulig foreldresamarbeid

42

For at barnet skal føle Personalets relasjonskompetanse
seg trygt, som er et
grunnleggende behov
for utvikling, er det
viktig at personalet har
god
relasjonskompetanse.
Det omfatter å legge
inn omsorg, trøst,
ømhet, glede og latter.
Dette gir god psykisk
helse og mestring
hos barna. Hvert øyeblikk er en byggekloss. Et verktøy
for oss her i Tjelta barnehage er Trygghetssirkelen.
Dette er en visuell sirkel, hvor den voksne er en trygg og
sikker havn. Idet barnet utforsker, beveger det seg ut
fra den trygge havnen. De er barnet oppe på sirkelen.
Det er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte,
hjelp ved behov og glede med barnet. Barnet har behov
for beskyttelse, trøst, godhet og organisering av
følelsene sine når det er nede på sirkelen sin. (Powell,
Cooper, Hoffman, Marvin, 2015).
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Organisering

Avdelingene

Tjelta barnehage er delt inn i fire avdelinger. Alle
avdelingene er oppkalt etter gårder og steder i
nærområdet.
Liten base

Stor base

Valhaug

Kråkhaug

Gloppå

Litlaland

En avdeling med 18
barn i en alder fra 3-6
år og et
grunnpersonal på tre
ansatte.

En avdeling med 18
barn i en alder fra 3-6
år og et
grunnpersonal på tre
ansatte.

En avdeling med 9
barn i en alder fra 1-2
år og et
grunnpersonal på tre
ansatte.

En avdeling med 9
barn i en alder fra 1-2
år og et
grunnpersonal på tre
ansatte.

Vi har to uteområder. Et på stor base og et på liten base hvor de er tilpasset etter barnas utvikling og
behov.
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Maxigruppen

Det siste året i barnehagen før skolestart, deltar barna i maxigruppen. Barnehagens mål
med denne gruppen er først og fremst å gi barna utfordringer og opplevelser som støtter 56- åringens nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær.
Barna får støtte til å utvikle gode samspillsregler i ei gruppe. Det kan for eksempel være å
lære og rekke opp handa når man vil snakke/spørre om noe, lytte/ikke forstyrre når andre
snakker, innrette seg etter regler og det som er bestemt, osv.
Det er et generelt fokus på selvstendighetstrening. Dvs. at det øves bl.a. på å kle på seg selv,
holde orden på sine egne ting og på sin egen plass, toalettbesøk, sitte i ro ved matbordet og
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ikke forstyrre andre.

Vanntilvenning
Maxigruppen har vanntilvenning i Dysjalandshallen. Dette er en god måte å bli kjent med skolen og
lokalene på. Målet er ikke at barna skal lære seg å svømme, men at de skal bli trygge i vann. Barna
har en stor fordel når de begynner på skolen ved at de er trygge i garderobene, kunne dusje og av
– og påkledning.
Supersans
Maxigruppa deltar på Supersans. Detter er Museum Stavanger som har invitert til museumsbesøk
på forskjellige museum med eget opplegg. I forbindelse med dette besøker Maxigruppen
Stavanger sentrum. Disse turene stimulerer sansene og gir barna nye inntrykk og læring.
Maxigruppa har de to siste årene deltatt i vanntilvenning og Super Sans, dette er en søkeprosess.
Vi søker årlig om å få delta på dette.
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Grupper på tvers
For å skape et godt inkluderende miljø i
hele barnehagen så deler vi barna i
grupper på tvers av avdelingene. På
denne måten blir vi kjent med alle barn
og voksne. Vi legger til rette for ulike
leke muligheter på alle avdelingene – slik
at det kan være kjekkere å besøke
hverandre. En avdeling har f. eks
dinosaurer, en annen avdeling har
byggeklosser o.l. Dette er med på å
skape inkluderende lek på tvers av
avdelingene. Det vil gi barna en mulighet
for et større lekerepertoar. Overganger
som er en del av barnehagens hverdag
kan blir mindre sårbar og forutsigbare.

Dagsrytmen

07.15 Barnehagen åpner
07.30-08.30 Frokost
08.30-09.30 Lek inne/ute
09.30-11.00 Tema/prosjekt/aktivitet/tur/lek
11.00/11.30 Lunsj
12.00 Lek/inne/ute/aktiviteter
12.00-14.00 Sovetid på småbarnsbasen
14.00/14.30 Knekkebrød og frukt
14.30-16.30 Lek inne/ute
16.30 Barnehagen stenger
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Samarbeid
Overgang mellom hjem og barnehage
Tilvenning
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at
barna kan få en trygg og god start i barnehagen. Tilvenning er
sårbart, men nødvendig for at personalet skal bli kjent med barna og
foreldrene.
Våre rutiner for tilvenning
Foreldrene til nye barn inviteres til et informasjonsmøte i mai, med
informasjon om oppstart, innhold og forventninger. I forkant av
møtet får foreldrene tilsendt velkomstbrev med informasjon om
hvilken dag barnet begynner i barnehagen og litt praktisk
informasjon.
Nye barn til småbarnsavdelingen blir på forsommeren invitert til å
delta på fem musikksamlinger. Her synges det sanger barna kjenner
godt sammen med rytme og bevegelse. Vi har en tro på at sang og
musikk er med på å skape trygghet og tilhørighet i forkant av
oppstart og for videre tilvenning til barnehagehverdagen.
Foreldre og nye barn inviteres til å besøke barnehagen i forkant av
tilvenning for å bli kjent med inne- og ute miljøet slik at barna
kjenner seg igjen i de omgivelsene når de skal begynne i barnehagen
for fullt.
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Overgang mellom avdelingene
Internt i barnehagen har vi tilvenning for barna som går på småbarnsavdeling og som skal begynne
på stor avdeling.
Avdelingene samarbeider om å lage en plan for hvordan og når barna skal begynne tilvenningen.
Dette innebærer at barna er jevnlig på besøk på den nye avdelingen og det store uteområdet. Dette
starter vi med i god tid før barna skal begynne på ny avdeling. Vi har også grupper på tvers av
avdelingene gjennom hele året, noe vi mener er med på å trygge barn som skal bytte avdeling.
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Overgang mellom barnehage og skole
I samarbeid med foreldre og skolen legger vi til rette for at barnet kan få en trygg og god
overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning.
Vi ønsker å gi barna en forventning om skolestart og å glede seg til å begynne på skolen
Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og
ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.
Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen
med nysgjerrighet, bli kjent med hva som skjer der, og få tro på egne evner.
Vi har tett samarbeid med nærskolen – Dysjaland skole og vi besøker skolen ved flere
anledninger gjennom året som f.eks. morgensamlinger, besøke SFO. Vi har også kontakt med
andre aktuelle skoler. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om
enkeltbarn med skolen. Vi anbefaler alltid at skolen får best mulig kunnskap om hvert enkelt barn
før skolestart.
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Samarbeid med andre instanser
Tjelta barnehage samarbeider med andre instanser
som PPT, BUP, barnevernet, Styrket barnehage,
Helsesøster, Reggio Emilia nettverk m.m.

Foreldresamarbeid
I Tjelta barnehage vil vi legge til rette for et godt
foreldresamarbeid. Den daglige kontakten er den
viktigste. Derfor ønsker vi å møte dere om morgenen
og ha en dialog når dere skal hjem på ettermiddagen.
Vi vil etter beste evne legge til rette for et godt foreldre
samarbeid.
Barnehagen inviterer til foreldremøte på høsten. Det
inviteres også til foreldrekaffe, gul fest, dugnad og
sommerfest.
Dere vil også få tilbud om foreldresamtale med
pedagogisk leder.
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Eksempler:
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
FAU består av 2 foreldrerepresentanter fra hver avdeling og de
velges av dere. De blir valgt for 2 år av gangen og konstituerer
seg selv. Det vil bli gjort avtaler med kandidater på forhånd, er
du interessert så meld fra til pedagogisk leder på avdelingen!
FAU har ansvar for å planlegge og gjennomføre kontaktskapende
arrangementer og sette i verk miljøskapende tiltak til beste for
barnehagen. Ønsker dere medvirkning i barnehagens hverdag
kan dere gi innspill til FAU eller barnehagens personalet.

Foreldremøte
Juletrefest
Dugnad
Følge barna i 17
mai toget
Sommeravslutning

Samarbeidsutvalg (SU)
To av representantene i FAU sitter også i barnehagens samarbeidsutvalg (SU),
samt 2 representanter fra personalet og en politisk representant.
Virksomhetsleder sitter også i SU, hun har uttalerett, men ikke stemmerett. SU
fungerer som barnehagens styre og her blir større saker diskutert og gjort vedtak
på.
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Tradisjoner
I barnehageloven § 1 framgår det at
barnehagen skal bygge på grunnleggende
verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon. I Tjelta barnehage drar vi frem
norske tradisjoner som jul og påske samt
nyere tradisjoner som kommer fra andre
land. Vi har og markeringer fra nasjonaliteter
som blir representert i barnehagen om dette
er ønskelig.
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Kompetanseplan

Utviklingsområder og
kompetanseheving
Pedagogisk leder/ Virksomhetsleder

BUA

August
September

15. aug. Planleggingsdag

15. aug. Planleggingsdag

6.sept. Personalmøte

6. sept. Personalmøte

Oktober

6.okt. Personalmøte

6. okt. Personalmøte

November
Desember
Januar
Februar

18. nov. Planleggingsdag

18. nov. Planleggingsdag

2. jan. Planleggingsdag

2. jan. Planleggingsdag

8. feb. Personalmøte

Mars

8. mars Personalmøte
Pedagogdager 16.03 og 17.03
11. april Planleggingsdag

8. feb. Personalmøte
Fagdag BUA 24.02.23
8. mars. Personalmøte

April
Mai
Juni

11. april Planleggingsdag

19. mai Planleggingsdag

19. mai Planleggingsdag

6. juni Personalmøte

6. juni Personalmøte
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Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage
(Rekomp)
Tjelta barnehage deltar i
Rekomp. Rekomp skal bidra til at
barnehager utvikler sin
pedagogiske praksis gjennom
barnehagebasert
kompetanseutvikling. Den er et
av flere virkemidler som
skal sikre at alle barn får et
likeverdig barnehagetilbud av
høy kvalitet.
I denne linken kan du lese mer
om dette:
www.udir.no/kvalitet-ogkompetanse/kompetanseutviklin
g-i-barnehage-og-regionalordning/
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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 Litlaland
Midlertidig nedlagt

Tjelta barnehage:
Åpningstider: 7.15-16.30

Avdeling Gloppå:
mobiltlf: 409 05 375
Pedagogsik leder: gergana.petrova.haaland@sola.kommune.no
tordis.elisabeth.økland@sola.kommune.no

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/
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