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STYRERS FORORD
I skrivende stund går et innholdsrikt og spennende barnehageår mot slutten. Dette barnehageåret
har satt dype spor som vi nok alltid vil bære med oss inn i fremtiden. De siste månedene av
inneværende barnehageåret har vært skremmende, utfordrende og slitsomme samtidig som de har
satt dype spor i form av engasjement, samhold og det å ta vare på hverandre.
Å vaske hender har alltid vært et fokus i barnehagen, men om noen ikke helt hadde fått opparbeidet
seg gode nok rutiner på håndvasken og hvor man skulle hoste, så er det i hvert fall ganske så sikkert
at nå er rutinene ordentlig godt på plass, og både barn og ansatte tar dette veldig seriøst. Mang en
gang har jeg hørt små barnestemmer i det barna er på vei inn i barnehagen om morgenen si «først
vaske hender»
Det å holde avstand har vi måtte trene på, det har ikke vært like godt innarbeidet,
heldigvis kanskje, og det har skapt en del utfordringer for både barn og ansatte. Det er ikke greit å se
lekekamerater fra avdelingen leke «på andre siden av gjerdet» og du får ikke være sammen med
dem, fordi du tilhører en annen kohort og kohortene skal ikke ha kontakt seg imellom, foreldre som
ikke har fått gå lengre inn i barnehagen enn inn i hovedinngangen og ansatte som har brukt timevis
ekstra på møtevirksomhet fordi man ikke har hatt muligheter til å snakke sammen i arbeidstiden. På
den annen side, jeg er enormt imponert og stolt over den fantastisk flotte gjengen med barn og
ansatte som Sølvstuffen barnehage huser og den tålmodighet foreldrene viser i møtet med en
barnehagehverdag hvor veldig mye ble snudd på hodet «over natta».
Jeg både gleder meg og er veldig spent på hva høsten og oppstart av et nytt barnehageår vil bringe.
Personalet har jobbet mye den siste tiden for å stille så godt forberedt som mulig til det som høsten
måtte bringe. Vi antar at vi fortsatt vil måtte forholde oss til smittevernveilederens hygienetiltak
langt inn i neste barnehageår og at det ved oppstart av nytt barnehageår i august fremdeles er en
rekke smitteverntiltak å ta hensyn til, kohorter vil fremdeles være et begrep vi bruker i barnehagen
og vasking av hender vil stå høyt på lista over aktiviteter i barnehagehverdagen, også fremover.
Vi skal heldigvis ikke bare ha fokus på hygiene og smittevern neste barnehageår. Vi venter spent på
svar på søknaden om deltakelse i samarbeidsprosjektet gjennom Erasmus+, vi har fått beskjed om at
vi mest sannsynligvis vil få svar på søknaden i august. Vi gleder oss veldig til å ta fatt på å jobbe med
prosjekt «Stem», med fokus på naturfag, teknologi, konstruksjon og matematikk. Vi skal ha fokus på
trygghet, omsorg og skape trivsel og vennskap blant barna. Vi skal blant annet jobbe med fokus på å
bidra til barns medvirkning, legge til rette for danning, videreutvikling av barnas språkkompetanse og
sosiale kompetanse og mye, mye mer. Med andre ord – jeg kan ikke annet enn å glede meg. Jeg
ønsker dere alle en riktig god sommer og gleder meg til å gå høsten i møte og med sølv i hjertet og
åpnet sinn ønske alle velkommen inn – til nye gleder og nye utfordringer
Vi har for det kommende barnehageåret valgt å lage årsplanen i tre ulike utgaver, en brosjyre, en
foreldreutgave og en ansatteutgave. Ansatteutgaven er den fullstendige årsplanen som er gjeldende
som et offentlig dokument. Alle foreldre vil motta brosjyreutgaven av årsplanen i papirformat. Du
finner årsplanen, både foreldreutgaven og ansatteutgaven i MyKid.
Kongsberg, 22. juni 2020,
Heidi Aggvin Løchen, styrer i Sølvstuffen barnehage
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INNLEDNING
Barnehagens visjon «Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn»
danner grunnlag for måten vi ønsker å drive barnehage på.
”Med sølv i hjertet”
Vår barnehage er tuftet på Kongsbergs unike historie om sølvet - som ifølge sagnet ble
funnet av gjeterbarna Helga og Jakob i 1623, og som er grunnlaget for byens vekst og
utvikling. Det skal minne oss om historien og samtidig se fremover til ny vekst, nye
muligheter og videre utvikling. I Sølvstuffen barnehage blir barna «Sølvbarn», uansett
bakgrunn. Har man sølv i hjertet har man dessuten et rent hjerte - et ærlig hjerte.
”Åpent sinn”
I Sølvstuffen barnehage ønsker vi et språklig og kulturelt mangfold i barnegruppene og blant
personalet. Dagens samfunn krever sterkere relasjoner på tvers av kulturer, og vi ønsker å ta
del i denne utviklingen. Vi vil gi barna en selvfølgelighet til mangfoldet, gi dem et åpent sinn
og jobbe for å forhindre fordommer slik at barna ved skolestart allerede er små
verdensborgere.
”Ønsker vi deg velkommen inn”
I Sølvstuffen tror vi på at et mangfold i personalet vil skape trivsel og trygghet gjennom
selvfølgeliggjøring av variasjon. Dette strekker seg utover det flerspråklige og flerkulturelle.
Vi jobber aktivt for å ha variasjon i både kjønn, alder og erfaring blant personalet. Vi tror på
at spennvidden gir mer tilbake til barnehagen, i form av videreutvikling, nyskapning,
personlig egnethet og samarbeid. For barna betyr dette at de vil møte en arena der de kan
bli trygge på seg selv i møte med andre.
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BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER
Alt innholdet, og måten vi jobber på i barnehagehverdagen, har sitt utspring i rammeplan for
barnehager og barnehagens pedagogiske grunnsyn.
Sølvstuffen barnehages pedagogiske grunnsyn
Sølvstuffen barnehage er et trygt sted for alle barn å være, med muligheter for gode
opplevelser sammen med andre, både barn og voksne.
I Sølvstuffen barnehage legges det til rette for at alle barna skal få utvikle god selvfølelse
og ha et positivt syn på seg selv og andre.
De ansatte i Sølvstuffen barnehage møter alle barna med en positiv og anerkjennende
holdning og alle barn opplever å bli sett, hørt og ivaretatt ut ifra sine egne forutsetninger.
I Sølvstuffen barnehage er forholdet mellom barn og voksne preget av tillit. Tillit oppnås
når barnet tas på alvor, og det vises interesse for det barnet gjør eller sier.
I Sølvstuffen barnehage opplever alle barn muligheter til deltakelse og medvirkning i
barnehagehverdagen.
I Sølvstuffen barnehage opplever man at det er fokus på lek og på å skape et godt
lekemiljø for barna.
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PRIORITERINGER OG AMBISJONER FRA
KVALITETSUTVIKLINGSPLANEN
Kommunestyret i Kongsberg kommune vedtok i 2015 en ny kvalitetsutviklingsplan for
Kongsbergbarnehagene, gjeldende for perioden 2015-2025.
Planen viser felles retning for både kommunale og private barnehager i kommunen.
Gjennom tre ulike ambisjoner er det utarbeidet tiltak som vi skal jobbe med i barnehagen
gjennom hele barnehageåret.
Den fullstendige utgaven av Kvalitetsutviklingsplanen finner du på Kongsberg kommunes
hjemmeside www.kongsberg.kommune.no

Tidlig innsats
Vi benytter oss jevnlig av kommunes lavterskeltilbud «Rådgivning i tidlig innsats». Dette
bidrar til at personalet gradvis øker sin kompetanse på å oppdage utfordringer hos barn
tidlig og gir økt kompetanse i forhold til tilrettelegging for de ulike barnas behov i
barnehagehverdagen.
I perioden 2018-2021 jobber vi på tvers av barnehagene i Kongsberg kommune med
implementering av rammeplanens punkt om livsmestring og helse. Vi kommer til å ha fokus
på «tidlig innsats og tilpasset praksis» som innebærer å jobbe med pedagogisk
utviklingsarbeid med mål om at alle barn og unge i Kongsberg kommune skal oppleve
inkludering og mestring.
Vi jobber i perioden 2018-2021 med forebygging av mobbeadferd og krenkelser i barnehage.
Vi jobber i perioden 2018-2021 med å styrke innsatsen mot vold og seksuelle overgrep mot
barn.
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Tidlig læring
Vi jobber i perioden 2018-2021 med implementering av rammeplanens fokus på
kommunikasjon og språk. Med dette som mål skal vi fortsette med kompetanseheving,
opplæring og veiledning i metodikk for språkkartlegging og språkutvikling (såkalt strukturert
ordlæring) og vi vil bruke «By opp barnet til dans» som kartleggingsmetode i dette arbeidet.
Vi jobber systematisk med bruk av barnehagens inne- og utemiljø samt inventar og
materialvalg i forhold til tidlig læring.
Vi jobber bevisst med barns medvirkning for å tilrettelegge og ha fokus på barnas interesser
og behov for igjen å kunne bidra til tidlig læring.

PROSJEKT «ALLE MED»
Sølvstuffen barnehage deltar i prosjektet «Alle med» sammen med en rekke andre
barnehager i Kongsbergregionen. Prosjektet har en varighet med tidsramme fra 2020-2022.
Prosjektets hovedmål er økt sosialt og faglig læringsutbytte for alle barn.
«Alle med» er et prosjekt som Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), ved
Høgskolen i Innlandet, har fått på oppdrag av kommunene Øvre Eiker, Flesberg, Hjartdal,
Kongsberg, Nore og Uvdal, Notodden, Rollag og Tinn. «Alle med» er en strategi for systematisk
og varig forbedringsarbeid som omfatter både barnehager og skoler i de involverte
kommunene, med unntak av Øvre Eiker der kun skolene er med i strategien. Den overordnede
målsettingen i denne strategien er å realisere potensialet for læring hos alle barn i barnehagen
og elever i skolen. Dette er knyttet til utvikling av både språklige, sosiale og faglige ferdigheter.
Utvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø vil fremme disse målsettingene. Kvaliteten
på opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen hos de ansatte i skole og barnehage
på å analysere og identifisere problemområder innenfor praksis og følge opp med adekvate
og forskningsbaserte tiltak.
Gjennom denne perioden skal det gjennomføres kartleggingsundersøkelser, både blant barn,
foreldre og ansatte. Personalet i barnehagen skal delta i et større arbeide i forhold til å øke
sin kompetanse på pedagogisk analyse samt at det skal jobbes systematisk i forhold til
videreutvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø blant barna i barnehagene som
deltar i prosjektet.

BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING
Rammeplanen sier; «Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til
omverdenen og bidra til å danne grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i
demokratiske fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som
individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at
barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal
bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunn, natur og kultur.»
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Rammeplanen sier også at «I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og
utvikling av felles innhold. Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den
verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning skal barnehagen bidra til
at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og
handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer.»
Barna skal;

Som voksen skal jeg;

-få delta i beslutningsprosesser og
utvikling av felles innhold

-tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og
støtte barnas identitetsutvikling og positive
selvforståelse

-støttes i å uttrykke synspunkter og
skape mening i den verden de er en
del av
-gjennom samspill, dialog, lek og
utforsking få muligheter til å utvikle
kritisk tenkning, etisk vurderingsevne,
evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til
endringer

-støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse
i fellesskapet
-synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og
perspektiver i fellesskapet
-legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas
perspektiver og handlinger
-utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i
utforskende samtaler
-synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som
grunnlag for opplevelser, utforsking og læring
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BARNEHAGEN SKAL FREMME LÆRING
Rammeplanen sier; «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, materiale 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.»
Barna skal;
-oppleve et stimulerende miljø som•
støtter opp om deres lyst til å leke,
utforske, lære og mestre
•
-introduseres for nye situasjoner,
temaer, fenomener, materialer og •
redskaper som bidrar til meningsfull
samhandling
-oppleve at deres nysgjerrighet,
•
kreativitet og vitebegjær skal
anerkjennes, stimuleres og legges til
grunn for deres læringsprosesser •
-få undersøke, oppdage og forstå
sammenhenger, utvide perspektiver•
og få ny innsikt
-få bruke hele kroppen og alle sanser
i sine læringsprosesser
•
-få være delaktige i læringsfellesskap
der barna skal få bidra til egen og
andres læring

Personalet skal;
-sørge for et inkluderende fellesskap og legge til
rette for at barn kan bidra i egen og andres læring
-legge til rette for helhetlige læringsprosesser som
fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling
-være oppmerksomme på barnas interesser og
engasjement og legge til rette for læring i ulike
situasjoner og aktiviteter
-støtte og berike barnas initiativ, undring,
nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til
egne evner
-utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og
utvikling i barnehagens innhold
-støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer
og fenomener og skape forståelse og mening
sammen med dem
-sørge for at alle barn kan få rike og varierte
opplevelser og erfaringer, utfordringer og
mestringsopplevelser
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BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG
Rammeplanen sier at omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for
utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet for å utvikle tillit
til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få
den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle
relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel glede og
mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av
omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.
Barna skal;
-få mulighet til å utvikle tillit til seg
selv og andre
- oppleve å bli sett, forstått,
respektert og få den hjelp og støtte
de har behov for
-oppleve at det legges til rette for
omsorgsfulle relasjoner mellom
barna og personalet og mellom
barna, som grunnlag for trivsel,
glede og mestring
-være en del av et miljø som ikke
bare gjør barna til mottakere av
omsorg, men som også verdsetter
barnas egne omsorgshandlinger

Personalet skal;
-ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert
behov for ro og hvile
-legge til rette for at barna kan knytte seg til
personalet og til hverandre
-sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet
og trivsel i barnehagen
-møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og
vise omsorg for hvert enkelt barn
-være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme
deres behov for omsorg med sensitivitet
-støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for
andre og til selv å kunne ta imot omsorg
-bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre

TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE
Kongsberg kommune er blitt godkjent som trafikksikker kommune og vi i Sølvstuffen
barnehage har et særlig fokus på trafikksikkerhet. Vi har utarbeidet egne rutiner for å ivareta
barnas sikkerhet når vi drar på turer, til fot, i bil eller med buss. Vi har fokus på
trafikksikkerhet som tema i barnehagen. Barnehagen er medlem av Barnas Trafikklubb, et
tilbud utarbeidet av Trygg Trafikk, for å lære barn i førskolealder trafikksikkerhet. Vi bruker
informasjonen og opplegget i vårt arbeide med å gi barna kjennskap til grunnleggende
trafikksikkerhet. I september 2017 ble Sølvstuffen barnehage godkjent av Trygg Trafikk som
trafikksikker barnehage.
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FOREBYGGING AV MOBBEADFERD OG KRENKELSER I BARNEHAGEN
«Mobbing er når en person eller en gruppe gjentatte ganger og over tid plager eller
trakasserer et offer. Det er skjevt maktforhold mellom den/ de som mobber og den som blir
mobbet. Mobbing blant småbarn kan forebygges ved at voksne er oppmerksomme på
barnets trivsel og barnegruppens samværsmønstre. Det kan være nødvendig at voksne går
inn i leken for å gi nye ideer til tema og forebygge uheldige maktmønstre.» (Hentet fra
Sølvstuffen barnehages handlingsplan for «barn som blir mobbet eller opplever krenkelser»)
Høsten 2018 presenterte Kongsberg kommune sine nye nettsider med fokus på hvordan
forebygge mobbeadferd og krenkelser iblant barn i barnehagealder. De nye nettsidene skal
være et hjelpemiddel i arbeide med forebygging og det å ta uønsket adferd, som barn i
barnehagealder kan oppleve som mobbing og krenkelser, på alvor. Det er opprettet et
beredskapsteam mot mobbing i regi av Kongsberg kommune samt at det jobbes med stort
fokus på temaet «Bedre tverrfaglig innsats» som har som mål å høyne og effektivisere det
tverrfaglige samarbeidet i forhold til barn i førskolealder.
I Sølvstuffen barnehage jobber vi aktivt med forebygging i forhold til mobbing og krenkelser.
Barnehagen har utarbeidet en egen handlingsplan for «Barn som blir mobbet eller opplever
krenkelser» og vi har jevnlig fokus på innholdet i handlingsplanen.
Vi er opptatt av å ha et stort fokus på arbeide med utvikling av sosial kompetanse, vi jobber
aktivt for å fremme vennskap blant barna i barnehagehverdagen.
Vi jobber med et bredt fokus på rammeplanens krav i forhold til blant annet danningsbegrepet.
Vi jobber aktivt med tidlig innsats i barnehagen for å tilrettelegge for det enkelte barnet
utifra hvert enkelt barns behov for trygghet, trivsel og omsorg.
Vi er opptatt av barns medvirkning og har et stort fokus på å være lyttende, støttende og
engasjerte voksne, på barnas premisser.
Planen «Positivt barnehagemiljø» er å finne på www.positivtbarnehagemiljo.no og vi
oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med planen.
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FLERKULTURELT MANGFOLD
Rammeplanen §1; Mangfold og gjensidig respekt; «Barnehagen skal vise hvordan alle kan
lære av hverandre og fremme barns nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller.
Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre
den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.»
Delmål 1; Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte
lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver.
Delmål 2; Barnehagen skal bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og
kulturelt fellesskap.
Barna skal;
-få rike og varierte opplevelser
- få muligheter til å ta del i samtale om
likheter og ulikheter
-få videreutvikle sin respekt overfor andre
barn og voksne
-få oppleve at forskjellige meninger er viktige
-få kjennskap til ulike lands dyr, mat, språk,
kultur og musikk
-få oppleve konkreter av flerkulturelle innslag
i barnehagehverdagen (rekvisitter som f.eks.;
leker, bøker, kostymer)

Som voksen skal jeg;
-jobbe for å fremme barnas forståelse for
demokrati og jobbe for at barna skal
oppleve å være en del av et inkluderende
fellesskap der alle får anledning til å ytre
seg, bli hørt og delta
-jobbe for å fremme mangfold og ivareta
alle med respekt og omsorg uavhengig av
hvem de er
-bidra til å styrke den enkeltes identitet
og tilhørighet
-bidra til at barna møtes med empati og
får mulighet til å videreutvikle egen
empati og evne til tilgivelse

I oppstartsamtalen som gjennomføres når barna starter i barnehagen er det flere punkter
som går konkret på å samle inn informasjon om barnets kultur og språk. Informasjonen
brukes til synliggjøring og dermed bidrar den til å styrke det enkelte barnets identitet og
tilhørighet.
På Overberget gjennomføres barnemøter og barnesamtaler hvor vi har fokus på mangfold,
respekt og anerkjennelse.
I barnehagen skal vi markere høytider til religioner og nasjonaldager som er representert
blant barna i barnehagen, i nært samarbeid med barnas foreldre.
Foreldrene er en viktig ressurs i barnehagens arbeid med språk og kultur. Det vil derfor være
viktig at foresatte blir inkludert, og at de blir spurt i forkant av markeringene om de har noe
de ønsker å tilføre markeringen.
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SPRÅK
Rammeplanen §1; Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk; «Alle barn skal få
språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som
fremmer kommunikasjon og en helthetlig språkutvikling».
Delmål 1; Alle barn skal oppleve et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.
Delmål 2; Barnehagen skal fremme barnas norskspråklige kompetanse og samtidig skal
barnehagen støtte barns bruk av morsmål.
Barna skal;

Som voksen skal jeg;

-lære seg å bruke språket til å
skape relasjoner, delta i og utvikle
leken og som redskap til å løse
konflikter

-være bevisst min rolle som språklig forbilde i form av å
snakke rolig, enkelt og tydelig

- møte et mangfold av eventyr,
fortellinger, sagn og
uttrykksformer
-få høre eventyr på ulike språk
-være med på å lage eventyr
-oppleve spenning og glede ved
høytlesning, fortelling, sang og
samtale
-få muligheter til å improvisere og
eksperimentere med rim, rytme,
lyder og ord

-gir barna tid til å kunne uttrykke seg
-være en god lytter når barna snakker
- være opptatt av å skape magiske eventyrstunder
- stille åpne spørsmål til barna slik at de må formulere
egne setninger/uttrykk for å gjøre seg forstått
-aktivt ta i bruk hjelpemidler slik at barna kan få møte
fortellinger på eget morsmål
-vise nysgjerrighet over barnas flerspråklighet, på deres
premisser
-bruke konkretiseringsmidler for at barna skal bedre forstå
ulike begreper
-være nysgjerrig på og aktivt inkludere både nasjonale og
internasjonale kulturelle uttrykk (som dans, musikk osv.)
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LEK
Rammeplanen §1; Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek; «Leken skal ha en sentral
plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal inspirere til og gi
rom for ulike typer lek både ute og inne. Leken skal være en arena for barns utvikling og
læring, og for sosial og språklig samhandling.
Delmål 1; Barnehagen skal fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og
erfare glede i lek.
Delmål 2; Barnehagen skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike
typer lek.
Barna skal;

Som voksen skal jeg;

-få oppleve at gjennom
medvirkning har man innflytelse på
leken og lekemiljøet i barnehagen

-bidra til å verne om leken på en måte som
viser at leken i seg selv har en egenverdi

-få oppleve at i barnehagen er det
tid til lek uten avbrytelser
-få oppleve at de blir møtt med et
lekemiljø og tilbud om lekeaktiviteter som gjør at alle opplever
at de passer inn og har noe å tilføre
leken

-være en aktiv og engasjert bidragsyter for å
tilrettelegge for gode
leke-situasjoner
-bidra til at barna opplever at i barnehagen går
lek og læring hånd i hånd
-bidra til at barn som ikke deltar i leken, holdes
utenfor eller ødelegger andres lek, gis særskilt
oppfølging
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SOSIAL KOMPETANSE
Rammeplanen §1; Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. «Barnehagen skal aktivt
legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes,
samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta
hensyn til andres behov.»
Delmål 1; Personalet skal støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere
synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger.
Delmål 2; Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring
av sosiale ferdigheter.
-bli kjent med de ulike følelsene der -ha fokus på vennskap
Nelly og Hamza/Æ e mæ brukes
-være en god rollemodell
som en av arbeidsmetodene
-være veileder i konfliktsituasjoner
-lære seg problemløsning
-ha fokus på utvikling av gode lekerelasjoner
-lære seg selvkontroll
mellom barn
-bli kjent med ulike måter å ta
- være en trygg base for barna
kontakt med andre på
-danne seg erfaringer i her- og nåsituasjoner
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BARNS MEDVIRKNING
Rammeplanen sier; «Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette
for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige
virksomhet. Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for
medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger
og behov. De yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale,
har rett for å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår.»
Delmål 1. Barna skal bli gitt muligheter til å reelt påvirke barnehagehverdagens innhold
Delmål 2. Barna skal oppleve at deres tanker, meninger og ideer blir tatt på alvor og
verdsatt
Barna skal;

Som voksen skal jeg;

-få oppleve at deres meninger og
ideer blir satt ut i praksis i
barnehagen

-sørge for at barna erfarer at deres valg og
handlinger kan påvirke situasjoner både for
dem selv og andre

-få oppleve tilrettelagte situasjoner
hvor deres meninger og tanker kan
komme til uttrykk

-oppmuntre barna til å medvirke i egen
hverdag

-få oppleve at det er spillerom i
barnehagehverdagen til å kunne
gjennomføre ideer de har satt ut i
praksis

-være lyttende og oppmerksom på barnas
uttrykk og meninger
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TEMA BARNEHAGEÅRET 2020-21
STEM
Erasmus+ er EUs samarbeidsprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Som
verdens største utdanningsprogram støtter Erasmus+ mobilitets- og samarbeidsprosjekter
innenfor hele utdanningsløpet; barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere
yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning og voksenopplæring.
Vi har søkt om deltakelse i et Erasmus+prosjekt som skal gjennomføres på tvers av
landegrenser med deltakelse fra barnehager i Estland, Latvia, England, Danmark, Tyrkia, i
tillegg til oss i Sølvstuffen barnehage.
Gjennom dette prosjektet, som strekker seg over to år fra 2020-2022 skal vi samarbeide med
de andre deltakerne ved å utveksle erfaringer, møtes til workshops, lage planer og utveksle
ideer og kunnskap i forhold til å skulle jobbe i barnehagene med temaet STEM. STEM er et
pedagogisk opplegg med særlig fokus på naturfag, teknologi, konstruksjonslek og matematikk.
I STEM er man opptatt av å trekke inn de fire områdene i barnehagehverdagen, på ulike
måter og i form av ulike aktiviteter med intensjonen å arbeide for å utvikle barnas naturlige
nysgjerrighet og vitebegjærlighet, for å kunne bidra til å utvikle barnas kjennskap til og
kunnskap om de fire temaene.
Deltakelse i prosjektet skal utover å bidra til å utvikle barnas kjennskap til og kunnskap om
naturfag, teknologi, konstruksjon og matematikk, også bidra til å utvikle personalets
kompetanse på bruk av de fire temaene i barnehagehverdagen samt bidra til å gjøre temaene
bedre kjent for barnas familier og bidra til et fokus på de fire temaene både i barnehagen,
men også i barnas hjemmemiljø.

Hva er STEM?
S- Science – naturfag
T - Tecnology – teknologi
E – Engineering- konstruksjon
M – Matematics - matematikk
Kompetanse innenfor vitenskap (Science), teknologi (Technology), utvikling av teknologi
(Engineering) og matematikk (Mathematics) er i økende grad blitt kunnskapsbaserte
egenskaper samfunnet forventer og krever. I løpet av de siste ti årene har
kompetansebehovet innenfor disse områdene økt tre ganger mer enn alle andre
kompetanseområder innenfor EU. Dessverre viser det seg at det er en nedgang i forhold til
studenter i videregående opplæring som velger seg STEM-relatert utdanning.
Forskning viser at det å få erfaring med STEM-relaterte aktiviteter i barnehagealder gjør at
barna i større grad vil få et positivt syn på, og interesse for, disse fagene gjennom
oppveksten. (DeJarnette,2012)
STEM-aktiviteter er overhodet ikke vanskelige for barn i barnehagealder å forholde seg til.
Forskning viser at å introdusere f. eks aktiviteter med fokus på vitenskap, utforskning er
svært positivt for barn i alderen 2-6 år (Koester,2013) (Kropp, 2014) Barn i barnehagealder
har en naturlig tilnærming til å arbeide med ulike former for materiale, prøve ut nye ting og
er gode på problemløsning i forhold til gjennomføring av aktiviteter.
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OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE
Sølvbarna
Med bakgrunn i hva Rammeplanen for barnehagen sier om overgangen mellom barnehage
og skole; «Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna
kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning” har
vi i Sølvstuffen barnehage et tilbud til de eldste barna som skal gi dem en pekepinn på hva
som venter dem når de begynner på skolen. Sølvbarna deltar i ulike skoleforberedende
aktiviteter i løpet av året.
I «Førsteklasses forberedt» står det følgende;
«For små barn er det å begynne på skolen et stort skritt. Og et viktig skritt, der vi som voksne
rundt ikke bør trå feil. Barnehage, skole og foreldre kan i fellesskap bidra til at skolen ikke er
ukjent grunn og til at barna opplever trygghet fra første stund. Trygge barn som raskt finner
seg til rette i skolen vil trives bedre. Og igjen lære mer.»
«Det handler om de samme barna, da må vi handle sammen. Nesten alle barn som stiller til
første skoledag i Kongsberg kommune, har begynt læringsløpet sitt i barnehagen. Det gir
kommunen store muligheter for samhandling og tidlig innsats. Et tett og tverrfaglig
samarbeid og en godt forberedt overgang fra barnehage til skole er forebyggende og kan
bidra til at små startvansker ikke får utvikle seg til større utfordringer. Gir vi barna en god
start på skolen har vi lagt grunnlaget for en fin fortsettelse.»
«Undersøkelser viser at faste rutiner og felles møteplasser er avgjørende for å få til et godt
og systematisk samarbeid rundt overgangen fra barnehage til skole. I denne planen
beskrives felles og forpliktende mål og rutiner for alle ansvarlige. Rutinen er kun et
minimumskrav. De enkelte skoler og barnehager står fritt til å gjøre mer, samtidig vil
Kongsberg kommune med denne planen sette en standard, og bidra til at alle barn som
begynner på skolen i vår kommune stiller førsteklasses forberedt.»
Vi bruker planen «Førsteklasses forberedt», som er basert på et samarbeid mellom
barnehagene og skolene i Kongsberg kommune som grunnlag for de skoleforberedende
aktivitetene vi tilbyr Sølvbarna. Med utgangspunkt i rammeplanen og «Førsteklasses
forberedt» lages egne halvårsplaner for arbeidet med å forberede Sølvbarna på overgangen
fra barnehage til skole. Hele planen «Førsteklasses forberedt» finner du på MyKid eller
under www.kongsberg.kommune.no.
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TILVENNING
Rammeplanen sier; «Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at
barnet skal få en trygg og god start i barnehagen. 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. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for
tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke,
utforske og lære». «Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at
barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter
barnegruppe».
Foreldre og barn inviteres til besøksdag i barnehagen i juni samt at foreldrene inviteres til en
oppstartsamtale før barnet begynner i barnehagen.
I løpet av den første uka som barnet er i barnehagen inviteres foreldrene til en
oppstartssamtale nummer 2. Som grunnlag for foreldresamtalene er det utarbeidet egne
samtaleskjemaer.
Vi har «en kontaktperson» som har ansvar for barnet den første tiden i barnehagen og
denne ansatte har også et særlig ansvar for kontakten med foreldrene den første tiden.
Når barna skal overflyttes fra en av småbarnsavdelingene våre til storbarnsavdeling følger en
av de ansatte som har arbeidet på småbarnsteamet vårt (Underberget) med barna over til
storbarnsteamet vårt (Overberget) og blir en av de ansatte på avdeling Skjerpet hvor barna
starter den første tiden på nytt team.
Vi starter tilvenning av barna som skal flyttes fra Underberget til Overberget i januar og
barna tilbringer en dag i uka på Overberget på «tilvenning». Dette gjøres ved at ansatte fra
Underberget blir med barna på tilvenningen. Det utarbeides en egen plan for innholdet som
møter barna disse dagene.
Vi har utelivsgrupper en-to dager i uka gjennom hele året, med teamblandede grupper, hvor
barna vil bli kjent med hverandre på tvers av alder og team.
Vi avholder overflyttingssamtaler mellom de pedagogiske lederne på avdelingen barnet har
hatt plass og pedagogisk leder som skal ha ansvar for barna når de starter på Skjerpet. Under
foreldresamtalen som gjennomføres hver vår er det fokus på hva tilvenningen og
overgangen til storbarnsavdeling vil medføre.

VURDERING
Rammeplanen sier; «Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at
det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analysere og fortolkes ut fra barnehagens planer,
barnehageloven og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele
personalgruppa er involvert i. Faglige og etiske problemstillinger skal inngå i
vurderingsarbeidet. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget.»
I Sølvstuffen barnehage bruker vi ledermøter, personalmøter, teammøter og
planleggingsdager for å planlegge og vurdere innholdet i vårt pedagogiske arbeid.
Vi bruker «Ståstedsanalysen» utviklet av Utdanningsdirektoratet som verktøy for å måle vår
progresjon i arbeidet med barnehagens innhold.
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DOKUMENTASJON
Rammeplanen sier; «Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens
arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.»
De pedagogiske lederne har ansvar for å utarbeide månedsplaner, månedsoversikter og
romplaner. De pedagogiske lederne ansvar for å utarbeide dokumentasjon i forhold til å tilby
et tilrettelagt tilbud ved behov for hele barnegruppen eller enkeltbarn. Det utarbeides
progresjonsplaner og halvårsplaner for de ulike temaene i barnehagens årsplan.
Pedagogisk dokumentasjon er viktig for å kunne være en lærende organisasjon i utvikling og
endring. For å reflektere over vår praksis bruker vi blant annet bilder, praksisfortellinger,
barnesamtaler og barnemøter. Pedagogisk dokumentasjon brukes både som verktøy i det
daglige arbeidet med barna og som grunnlag for diskusjoner og vurderinger i forbindelse
med refleksjon og fagdiskusjoner i personalgruppa.

VERKTØY I KVALITETSARBEIDET
For å sikre oss at vi jobber målrettet for å ivareta god kvalitet på alle områder i
barnehagehverdagen benytter vi oss av ulike verktøy som bidrar til å gjøres oss fokusert på
ulike sider av kvalitetsarbeidet.
Vi bruker MyKid som digitalt verktøy for å sikre god informasjonsflyt mellom barnehagen og
barnas hjem. Gjennom MyKid formidles informasjon om barnehagehverdagen samt
informasjon mellom barnehagen og det enkelte barns hjem som f.eks informasjon om
barnet har fri/hvem som skal hente barnet i barnehagen, om barnet har behov for bleier,
klær eller annet utstyr i barnehagen.
Vi bruker blant annet Nelly og Hamza, Æ e mæ, Snakkepakken og Salaby som pedagogiske
verktøy i arbeidet med barna.
I forhold til dokumentasjon benytter vi oss blant annet av «By opp til dans», «Lær meg norsk
før skolestart», «Alle med» og «TRAS».
Du finner mer informasjon om de ulike verktøyene i MyKid.

SAMARBEID
Samarbeid mellom hjem og barnehage
Rammeplanen sier; «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 ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og
forståelse med foreldrene. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha
barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for
barnets trivsel og utvikling».
«Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og
verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte. Barnehagen må tilstrebe at
barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen.»
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I Sølvstuffen barnehage avholdes foreldresamtaler, foreldremøter, sosiale sammenkomster
som blant annet sommerfest, Barn hjelper barn-aksjon, foreldrefrokost og Luciafeiring.
Foreldrene inviteres til å delta aktivt i forberedelser til, eller gjennomføring av,
nasjonaldagssamlinger og markeringer av ulike religiøse høytider. Barnehagen tilbyr
veiledning til foreldre blant annet ved bruk av ISDP-metoden.
I Sølvstuffen barnehage er personalet opptatt av å legge til rette for den daglige kontakten
med barnas foresatte, i tillegg brukes det digitale verktøyet MyKid for å kommunisere med
barnas foresatte.

Barnehagen arbeider i nært samarbeid med en rekke ulike
samarbeidspartnere for å ivareta barnas beste
I tillegg til samarbeidet med barnas foresatte samarbeider vi med en rekke eksterne
instanser som f.eks. helsestasjonen, BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), PPT
(pedagogisk-psykologisk tjeneste), barneverntjenesten, Rådgiver for tidlig innsats (Kongsberg
kommune) og barneskolene i Kongsberg kommune.

SAMARBEIDSUTVALG
Samarbeidsutvalget og foreldreråd
Rammeplanen sier; «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et
foreldreråd og et samarbeidsutvalg».
Foreldrerådet består av foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra
til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø».
Ved en avstemming telles kun en stemme per barn.
«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og
virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens
årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer».
Samarbeidsutvalget i Sølvstuffen barnehage består av to foreldre og to ansatte fra hvert
team. Eier og styrer av barnehagen møter også i Samarbeidsutvalget. Det avholdes 5-6
møter i Samarbeidsutvalget i løpet av barnehageåret. Foreldrerepresentantene velges på
foreldrerådsmøte ved oppstart av barnehageåret.

21

MØTEOVERSIKT OG AKTIVITETSPLAN
MÅNED
AUGUST

AKTIVITET
Planleggingsdag

TIDSPUNKT
Fredag 14. august
BARNEHAGEN
HOLDER STENGT
Uke 38
Fredag 9. oktober
BARNEHAGEN
HOLDER STENGT

HVEM DELTAR
Alle ansatte

Foreldremøte

Mandag 18. oktober

Ped.ledere og foreldre

Foreldresamtaler Overberget

Uke 41, 42

SEPTEMBER Brannvernuke
OKTOBER
Planleggingsdag

Barn, ansatte
Alle ansatte

Ped.ledere og foreldre
Foreldresamtaler
Underberget

Uke 43, 44

Høstfest og barn hjelper barnaksjon

Mandag 26. oktober

Foreldre, barn,
ansatte

Markering av FN-dagen
Mandag 26. oktober
Barn, ansatte
NOVEMBER
DESEMBER

JANUAR
FEBRUAR
MARS
APRIL

MAI

Barnas julelunsj
Luciafeiring
Nissefest

Mandag 7. desember
Fredag 11. desember
Torsdag 17. desember

Planleggingsdag
Samenes dag
Karneval
Påskefrokost

Mandag 4. januar
Mandag 8. februar
Torsdag 18. februar
Torsdag 25. mars

Foreldremøte
Foreldresamtaler Overberget
Foreldresamtaler Underberget
Foreldresamtaler Underberget

Mandag 19. april
Uke 15, 16
Uke 17
Uke 18

Planleggingsdag

Torsdag 6. mai
BARNEHAGEN
HOLDER STENGT

Alle ansatte

Fredag 7. mai
BARNEHAGEN
HOLDER STENGT

Alle ansatte

17.mai-markering
Sommerfest

Fredag 14. mai
Torsdag 17. juni

Barn, ansatte
Barn, familie, ansatte

Sommeravslutning for Sølvbarna

Tirsdag 22. juni

Planleggingsdag

JUNI

JULI

Barn, ansatte
Foreldre, barn,
ansatte
Barn, ansatte
Alle ansatte
Barn, ansatte
Foreldre, barn,
ansatte
Pe.ledere og foreldre
Ped.ledere og foreldre
Ped.ledere og foreldre
Ped.ledere og foreldre

Barn, foreldre og
ansatte på Sølvbarna
Barnehagen holder feriestengt uke 28, 29, 30(12.juli-1. august)
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