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VELKOMMEN
Frelsesarmeens barnehager, Solgry er en del av virksomheten
Frelsesarmeens barnehager som består av til sammen 4 barnehager
i Stavanger, Asker, Drøbak og Oslo.
I Solgry er det plass til 50 barn fordelt på 3 avdelinger; Snikk
Snakk, Knoll og Tott og Flåklypa. Antall barn kan forandre seg fra
år til år.
Våre styringsdokumenter er Lov om barnehager og Forskrift om
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I tillegg har vi
utarbeidet Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager.

BARNESYN
•••
I Frelsesarmeens
barnehager legger vi til
grunn at barnet er skap i
Guds bilde og har unik

Foreldrene har fått mulighet til å medvirke ved at de har blitt spurt
om: "Hva er viktig for deg at ditt barn får med seg av verdier,
ferdigheter og erfaringer i tiden i barnehagen". Disse punktene
kom frem:
• Kjærlighet, lek, moro, empati, trygghet, bli sett og hørt
• Ha godt samspill med andre, utfolde kreativitet og
nysgjerrighet. Det er viktig med god omsorg.
• Barna skal få fellesskapsfølelse og ha respekt for andre.
Musikk, turer i naturen, tro på seg selv og klar for skolestart.
• Lære seg å respektere andre mennesker, lære dyrevelferd,
sang, musikk, dans, mye utetid og svømming.
• Være en god venn, ta vare på hverandre, lære å være
nysgjerrig på livet og nye ting, undre seg, finne løsninger,
verdien i leken, verdien av å være glad i naturen.
Alle disse fine ordene fra foreldrene vil dere finne igjen i hele
denne årsplanen.

verdi.
Barnet har verdi i det
barnet ER, ikke i det
barnet gjør.
Barnet skal få være seg
selv, komme med hele sin
personlighet og kjenne at
det er godt å være seg.
Dette må komme til
uttrykk i måten de
voksne møter barnet på,
slik at vi først og fremst

I 2018 lagde vi vår nye årsplan med ny rammeplan og ny mal. Vi
hadde "lekelyst" som satsning. Personalet har evaluert temaet, og
kommet frem til nytt tema for perioden 2020/21.
Under evalueringsarbeidet kom det opp noen punkter vi kunne bli
enda bedre på, og vi ser nå at dette passer fint inn i ny satsning
"Kreativ skaperglede"
• Få oppleve ny kunnskap gjennom lek ved reflekterende og
nysgjerrige voksne i samspillsituasjoner
• Være voksne som fremhever barn i enkelt sitasjoner, i
samlingsstund, skuespill og sang
Gjennom vårt nye tema må voksne ta utgangspunkt i barnas
erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens
daglige arbeid. Vi skal også motivere barna til å uttrykke seg
gjennom, lek, kunst, kultur, kreativitet, musikk, dans og drama.
Det som også er nytt i årsplanen er et kapittel om planlegging,
dokumentasjon og vurdering. Vi har i tillegg laget et eget hefte
som heter progresjonsplan for barnehagens innhold og formål.
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bidrar til å styrke barnets
selvfølelse. Kunnskap om
barn er viktig slik at den
voksne har realistiske
forventninger til og ser
muligheter hos barnet.
Den voksne må
anerkjenne barnets rett til
å eie egne meninger og
grunnleggende behov
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FORMÅL
Frelsesarmeenes barnehager bygger sin virksomhet på Frelsesarmeens kristne grunnsyn.
Det betyr at vi vektlegger de kristne verdiene i Barnehagelovens formålsparagraf. (§1)
I tråd med Frelsesarmeens oppdrag, har Frelsesarmeens barnehager en sosial profil og arbeider for
sosial utjevning.
Dette gjør vi ved å:
• formidle historier og sanger fra Bibelen.

•
•
•
•
•
•
•

ha samtaler med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan egen
deltakelse kan støtte og utvide barnas tenking. (Rammeplan)
arrangere Frelsesarmé-uke en gang i året.
formidle kristne verdier gjennom holdning og handling
ha samarbeid med Frelsesarmeen i Storgata. For eksempel: Julegryte, samlingsstund med
Frelsesarmeens representanter, synge for eldre, besøke Fretex butikk og utstillingen deres o.s.v.
jobbe for likeverd. I 2019 er det vanlig med ulike familiesammensetninger, og vi viser aksept for
de ulike familienormene.
ha et godt samarbeid mellom ansatte og foreldre
jobbe med felleskap i barnegruppen, vi gir barna en trygg grunnmur i barnehagen

Glede:
I gledesbegrepet vektlegger vi kreativitet, humor og tilstedeværelse. Vi har entusiasme for arbeidet,
og en grunnleggende trivsel i møte med barn og voksne. Lystbetonte dager åpner for vekst for hele
mennesket.
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TILKNYTNING
Trygghet og tilknytning er viktige faktorer i livet. Når barnet begynner i barnehagen er det det aller
viktigste – både for barnet og foreldrene. Det er også ekstra viktig når barn bytter barnegruppe eller
i overgangen til skole og skolefritidsordning.
I Rammeplan for barnehager, 2017 står det at «Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom
slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn»
Dette gjør vi ved å:
• starte tidlig med tilvenningsdager, for å gjøre overgangen til ny avdeling så god som mulig
• justere oss etter barnets behov, og ha fokus på god omsorg ved oppstart, slik at barnet blir trygt
• ha et godt samarbeid med foreldrene, ved å ha toveis god informasjon for å trygge foreldrene
• ha en primærkontakt i oppstarten
• tilpasse tilvenningen til hvert enkelt barn, også i samarbeid med foreldrene
• tilby oppstartsamtaler og foreldremøte for nye. Vi har bli kjent dag og oppfordrer nye foreldre til
lek ute i helgene
• ha fokus på de barna som er igjen, som ikke er nye, slik at hele avdelingen får en god tilvenning
• knytte vennskap med å ha lekegrupper, vi jobber med felleskap og tilhørighet.
• faste rutiner, som skaper forutsigbarhet og gir trygghet
• vise omsorg ved å møte alle barn med åpenhet, varme og interesse

Glød:
Glød forteller om en begeistring, et engasjement og en iver for arbeidet. Vi ønsker å tenne en glød som
kan gjenspeiles i barnets øyne.
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Vår visjon er VENNSKAP OG MESTRING I BARNDOMMENS KLATRESTATIV

Ved å se omsorg, lek, danning, vennskap, fellesskap, kommunikasjon og språk i et helhetlig bilde,
vil barnehagen legge til rette for mestring i barndommens klatrestativ. Mestringsopplevelse på flere
områder vil gi grobunn for en god og naturlig progresjon i barnets dannelsesprosess og positive
identitetsutvikling. Barnehagen ønsker å legge til rette for at barnet daglig får erfare at jeg er viktig jeg kan, samtidig som det erfarer at du er viktig - du kan.

VENNSKAP
Vennskap har en grunnleggende betydning for barnets psykososiale og personlige utvikling. Vårt mål er derfor
at alle barn skal ha minst én venn. Leken skal gis tid og ha stor plass i barnehagehverdagen, og gjennom leken
skal barna få felles opplevelser og næring til vennskap.
Dette gjør vi ved å:
• støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og
andres følelser, opplevelser og meninger (Rammeplan)
• være en tilstedeværende voksen, og hjelpe barna som synes det er vanskelig i leken
• være voksne som er i leken som produsent, tilskuer og aktør
• ha smågrupper, vennskapsturer og dra på tur med en gruppe i skogen
• ta oss tid til å leke, slik at de knytter vennskap
• legge forholdene til rette for et godt lekemiljø, også det fysiske lekemiljø «den tredje pedagog»
• observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser
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MESTRING
I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle

DEMOKRATI
•••

farger; de lyseste – og de grå. Vi ser på barndommen som en
komplett tilværelse med egenverd, ikke kun som en forberedelse

Barnehagen skal fremme

til voksenverdenen.

demokrati og være et

«MESTRING styrker selvfølelse og selvtillit, og gir trygghet og

inkluderende fellesskap der

grobunn for vekst. Hos oss skal barnet få støtte til selv å mestre

alle får anledning til å ytre

og å utvikle seg i forhold til egne evner.»

seg, bli hørt og delta.

Dette gjør vi ved å:
• Oppmuntre og støtte barnet i forskjellige situasjoner
gjennom dagen
• bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den
de er, og synliggjøre den enkeltes plass og egenverdi i
felleskapet (Rammeplan)
• legger forhold til rette for at de skal oppleve mestring
ut ifra alder og utvikling
• se og bekrefter det positive i det barnet prøver å
mestre og mestrer
• gi barna utfordringer i lek og det sosiale
• gi barna annerkjennelse og styrke selvfølelsen hos
barnet. (Det er greit å gjøre en feil)
• ha tålmodighet og gi barnet den tiden de trenger
• sette mål for barnet sammen med personalgruppen
og foreldrene (ta dette med i planer for avdelingen)
• synligjøre progresjon i periodeplaner
• bruker kompetanseplanen «livsmestring», og lage
gode prosesser rundt temaet i personalteamet

(Rammeplan, 2017)
I barnehagen skal demokrati
være en livsform der
forskjeller og forskjellige
meninger skal fremmes og
oppmuntres gjennomgående i
vårt arbeid.
BARNA
Gjennom observasjon og
dialog legger barnehagen til
rette for at alle barn får delta
og påvirke planleggingen av
barnehagens innhold og
daglige drift.
BARNAS HJEM
Et godt samarbeid med
foreldrene er avgjørende for å
ha en god barnehage.
Vi legger til rette for et godt
samarbeid gjennom daglig
dialog, foreldresamtaler og
foreldremøter, slik at også
barnas hjem får medvirke
direkte i barnehagens
innhold. Vi bruker også
kommunikasjons-verktøyet
Vigilo for informasjon.
I tillegg er et aktivt FAU og
SU og årlige brukerundersøkelser viktige for
medvirkning og et godt
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BARNDOMMENS KLATRESTATIV
Klatrestativet symboliserer barnets utfordringer og avansement innen alt fra sosiale ferdigheter til forståelse
for tid og rom. Vi ønsker å la barnet klatre trygt og motivert i sitt eget tempo
Dette gjør vi ved å:
• følge Frelsesarmeens progresjonsplan, som sikrer at barna tilnærmer seg de ulike temaene
tilrettelagt for deres alderstrinn og modenhet
• sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og
mestringsopplevelser (Rammeplan)
• gi barnet omsorg gjennom ro og hvile
• gi barna trygghet, som fører til god lek og læring
• gi rom for ulikheter
• gi barna mestringsopplevelser gjennom satsningsområdet vårt "kreativ skaperglede"
• jevnlig vurdere om valg av arbeidsmåter bidrar til å realisere rammeplanens områder som
omsorg, lek, danning og læring (dette gjennom progresjonsplan, kompetanseplan, periodeplaner)
• ha en god dialog med de ulike hjelpeinstansene i samarbeid med foreldrene. (Hvis det er grunn
til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske tilbudet.)

Tid:
Tid er vår motvekt til jag og mas. Vi følger barnets takt, og prioriterer tid sammen med det mens vi
vektlegger øyeblikkenes verdi. Dessuten; for et barn staves kjærlighet med tre bokstaver: T – I - D
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SATSNING 20/21
I denne årsplanen har vi "Kreativ skaperglede" som satsningsområdet. Begrunnelsen for valg av
satsning gikk på at vi i personalet observerte barn som viste glede og begeistring da vi i høst hadde
flere skaperprosjekter. Ved å velge dette tema lar vi barna få medvirke, og vi ser at dette tema gjør at
vi kan ta inne flere fagområdet. I Rammeplanen står det at alle fagområdene skal være en
gjennomgående del av barnehagens innhold.
Vi voksne må ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens
daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter.
MÅL:
"Alle barn skal få utfolde seg kreativt, og oppleve glede og mestring i skaperprosessen"
Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at:
Barna skal…
•
•
•
•
•
•
•

ha tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske
uttrykksformer
ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
bearbeide inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk
møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer
utforske og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal….
•
•
•
•
•

anerkjenne, lytte og samtale med barna om egne og andres kunstneriske og kulturelle
uttrykk
motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende
virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer
synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom
bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen
bidra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke seg etter.

Hva er Estetikk
Estetikk kan defineres som en generell teori om sansning og opplevelse
I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og
organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon.
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Idebank:
-

Besøke gallerier, barnekunstmuseet, barnehagen arrangerer kunstutstilling for
foreldre, dra på teater, vi lager teater, lage ting med klipping, låne Varmtbadets
lokaler, lage med blader, snø og iskunst, gjørme, sandkassekunst, male i bare
bleie, hånd og fotmaling, kaste maling på bilder, klinkekulebilder, blåse på blekk,
kullstifter, fettstifter, male til musikk, bruke staffelier, male på store/lange ark
sammen flere barn, perle, lage krittavler (ute), male på voksen frakker, lage
rekvisitter/konkreter, vannlek, male på planker ute, male på stein, marmorering

-

Bruke nettsider, lage inspirasjons hylle på pauserommet, alle avdelinger lager et
sted for materialer som er lett tilgjengelig, hver avdeling organiserer oss riktig i
rommet, vi bruker hverandres kompetanse til å vise det frem på personalmøter, vi
bruker media og foreldre når vi trenger materialer (Grønt flagg), Vi lager utstilling,
vi bruker nærmiljøet til utstilling, besøk o.l.
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING
PLANLEGGING
Vi planlegger for å sikre at vi jobber mot rammeplanens målsettinger, og for å ivareta barns
medvirkning, interesser og initiativ. Gode planer gir grunnlag for nye opplevelser og erfaringer, og
skal sikre progresjon i arbeidet med barna.
Dette gjør vi ved å:
-

ha en Årsplanen som følger kalenderåret og gjelder for to år slik at vi har større mulighet for
langsiktig arbeid. Den konkretiserer og synliggjør våre verdier og satsningsområder for perioden.

-

utarbeide periodeplaner for hver avdeling med utgangspunkt i refleksjon over observasjoner av
barnegruppen. Den skal være med å sikre målrettet arbeid og ivaretakelse av mangfold i innholdet
(fagområder)

-

jobbe målrettet med Frelsesarmeens barnehagers kompetanseplan for 2018 -2021 hvor overskriften er
LIVSMESTRING. Hovedmålet er at «personalet i Frelsesarmeens barnehager utgjør en positiv
forskjell og styrker barna i deres livsmestring». Planen skal være en retningslinje for de valgene vi tar
i arbeidet med kompetanseheving og konkretiseres i en periodeplan for personalet i den enkelte
barnehage.

-

Ha planleggingsdager, personal-, avdelings- og ledermøter med høy faglighet hvor planlegging og
refleksjon vektlegges.
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DOKUMENTASJON
Dokumentasjon skal gi grunnlag for refleksjon og
vurdering. Vi er bevisste på hva vi dokumenterer,
hvordan og hvorfor. Vi bruker pedagogisk
dokumentasjon for endring av praksis.
Dokumentasjon er viktig ned tanke på evaluering av
egen praksis og for planlegging. Det er også viktig for å
kunne se progresjon i arbeidet med barna.
Ved å gjøre dokumentasjon tilgjengelig for barn og
foreldre, får de mulighet til medvirkning. Personalet må
be om tilbakemeldinger og tilrettelegge for refleksjon
slik at barn og foreldres medvirkning preger
barnehagens innhold.
Vi dokumenterer også for å vise at vi driver en
kvalitativ god barnehage.

VURDERING
Det er viktig å jobbe systematisk med vurdering for at
barnehagen skal være i utvikling. Vurdering og
refleksjon rundt egen praksis og innholdet i barnehagen
gjør oss i stand til å jobbe med progresjon og utvikling i
vårt pedagogiske arbeid.
Dette gjør vi ved å:
- reflektere over forrige periodeplans prosessmål som
utgangspunkt for planlegging av neste periode.
- vektlegge barn og foreldres opplevelser i
vurderingsarbeidet.
- jobbe for å få tak i barnas perspektiv gjennom samtaler
og observasjon
- vurdere barnegruppens og det enkelte barns trivsel og
utvikling fortløpende på avdelingsmøtene.
- be om tilbakemeldinger fra foreldrene.
Barnehagen kommuniserer med foreldrene om både
planer, dokumentasjon og vurderinger. Dette gjøres i
jevnlige formelle og uformelle samtaler, men også i
foreldremøter og gjennom FAU og SU.
Brukerundersøkelser er også et godt hjelpemiddel i
videre arbeid.
Kommunikasjonsverktøyet Vigilo er den viktigste
kommunikasjonskanalen etter muntlig dialog.

LIVSMESTRING
•••
Livsmestring er
Frelsesarmeens barnehagers
satsningsområde i
kompetanseplan for denne
perioden. Gjennom å jobbe
målrettet med livsmestring vil
vi styrke barnas selvfølelse.
Selvfølelsen sier noe om
hvordan vi opplever oss selv,
det vi føler om oss selv.
Selvfølelse vil si en visshet om
egen verdi, slik du selv ser
det - altså hvordan det føles å
være deg. Et barn med god
selvfølelse har positive tanker
om seg selv. Jeg er god nok
slik som jeg er. En god
selvfølelse er avgjørende for
god psykisk helse.

PROGRESJON
•••
Barnehagen skal legge til rette
for at barn i alle
aldersgrupper får varierte
leke-, aktivitets- og
læringsmuligheter.
(Rammeplan, 2017)
Personalet skal ta
utgangspunkt i der barna er i
sin utvikling og i sine
interesser og veilede videre i
barndommens klatrestativ.
Barna får utfordringer som
passer til sine erfaringer,
interesser, kunnskaper og
ferdigheter. (Rammeplan,
2017)
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DE ELDSTE
FORBEREDENDE SKOLESTART
Vi vil støtte barna i å utvikle evne til samspill, konsentrasjon og selvstendighet. Vi skal vekke
nysgjerrighet og interesse for tall og bokstaver, og gi kunnskap om begreper. Barnehagens
skoleforberedelser skal være lekent og lystbetont.
Dette gjør vi ved å:
• følge vår egen veileder for skolestartere, hvor vi sikrer progresjon innen de ulike
fagområdene i Rammeplanen
• la barna bli kjent med tall, bokstaver, lyder, begreper m.m. gjennom b.l.a organiserte
aktiviteter
• ha felles opplevelsestur til Vangen leirskole med overnatting
• ha en egen «skoleforbedrende klubb» for 5 åringer, hvor vi jobber med Grønt flagg og
skoleforberedende oppgaver/aktiviteter.
• trene på selvstendighet ved for eksempel: toalett- og garderobesituasjon
• bruke skog og mark til motorisk aktivitet og samspill

OVERGANG BARNEHAGE SKOLE
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barnet kan få en trygg og
god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. (Rammeplan for barnehager,
2017)
Dette gjør vi ved å:

•
•
•
•
•

besøke og samarbeide med Drøbak skole jevnlig gjennom året
Lek i skolegården og deltagelse i aktiviteter med klassetrinn
gi barna kjennskap til hva SFO/skole er, samt forsøke å ufarliggjøre det
ha en avsluttende samtale med barnets foreldre i mars/april, hvor vi i
fellesskap fyller ut et skjema som sendes skolen
De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen
Barnehagen skal legge til rette for at barna får med seg erfaringer,
kunnskaper og ferdigheter som skal gi dem godt grunnlag og motivasjon
for å begynne på SFO/skolen. Vi voksne skal også sørge for at barna
avslutter barnehagetiden på en god måte, og at barna møter skolen med
nysgjerrighet og har tro på egne evner (hentet fra Rammeplanen)

 11

ÅRSPLAN 20/21
•••

Denne årsplan ligger inne på hjemmesiden til Frelsesarmeen. Der ligger også kompetanseplan og
pedagogisk plattform: www.frelsesarmeen.no/barnehage
Barnehagens åpningstider er fra 07.00 til 17.00
Adresse: Niels Carlsens gate 31, 1440 Drøbak (post adresse: Postboks 59, 1440 Drøbak)
E-post: solgry.barnehage@frelsesarmeeen.no
Telefon: 64931509

JANUAR
Felles samling
Planleggingsdag
Snøbading (v.snø)
APRIL
Tema uke:
Frelsesarmeen
Foreldresamtaler
Fellessamling

JULI
Sommer stengt uke
28,29,30

OKTOBER
Fellessamling
Høstferie for skolen

FEBRUAR
Feire samenes nasjonaldag
Karneval
Skolens ferie uke 8
Fellessamling
MAI
Fellessamling
Grønt flagg uke
Vangen leirskole for skolestartere
Foreldrearrangement 17 mai
Dugnad for alle foreldre
Planleggingsdag
Foreldresamtaler
AUGUST
Tilvenning nye barn
2 dager planleggingsdag

MARS
Påskefest
Fellessamling

NOVEMBER
Fellessamling
Foreldresamtaler
Forbereder adventtiden

DESEMBER
1.lørdag i advent, åpen dag for
familier i barnehagen

Innsamlingscafe for
bistandsprosjekt med
foreldre

JUNI
Sommerfest med foreldre og
barn
Besøksdag for nye familier
Foreldremøte for nye foreldre

SEPTEMBER
Fellessamling
Brannvern uke
Foreldremøte

Adventsamling og besøk i
Frelsesarmeen i Storgata
Skolestartere til Oslo- konsert
og innsamling til julegryta
Nissefest
Lucia
Førjulssamling i kirken
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