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Barnehagens rammer og verdigrunnlag  
 
Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Forskriftene til loven, Rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver; gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.  
 
Barnehagens årsplan viser hvordan barnehagen vil arbeide med å omsette rammeplanens formål og 
innhold til pedagogisk praksis.  
 
Solvang barnehage sitt arbeid tar utgangspunkt i: 

• Barnehageloven 
• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver  
• Namsos kommunes barnehagevedtekter 

 
Barnehagelovens formålsparagraf formulerer barnehagens verdigrunnlag og er styrende for alle deler av 
barnehagens pedagogiske virksomhet: 
 

Barnehageloven § 1 
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, på 
åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike 
religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 
 
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. De skal ha rett til medvirkning 
tilpasset alder og forutsetninger. 
 
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. 
 

Pedagogisk forankring 
På Solvang barnehage skal leken stå i sentrum, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Vi skal gi gode vilkår 
for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for 
sosial og språklig samhandling.  
Vi legger vekt på å sette barnas helhetlige utvikling i sentrum. Vi skal ta utgangspunkt i hvert enkelt barn 
sitt ståsted for å sikre en positiv og individuell utvikling. Vi bestemmer heller ikke tema lang tid i forveien, 
nettopp fordi vi velger å ta utgangspunkt i barnas interesser og deres ståsted.                                                                                                                                                   
Vi legger også vekt på å dokumentere barnas arbeid og barnas opplevelser i hverdagen. Et positivt 
menneskesyn skal ligge til grunn for vårt syn på barnet. Anerkjennelse og selvfølelse er nøkkelord i synet på 
barnet. Vi skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og bidra til at barna utvikler et positivt 
forhold til seg selv og få tro på egne evner. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle 
egen empati og evne til tilgivelse.  
 

Barnehagens pedagogiske grunnsyn 
Vi vektlegger å ta utgangspunkt i barnas ståsted og skape en hverdag med lek, utforsking, mestring, 
omsorg, trivsel og trygghet. 
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Evaluering av barnehageåret 2018-2019 
 
Barnehagen har lagt sitt tredje år bak seg, et år vi har brukt på å arbeide oss enda mer sammen for å få et 

felles ståsted. Barnas trivsel har stått i fokus også dette barnehageåret, samtidig som vi har vektlagt et nært 

samarbeid med foreldrene. Foreldrene har vært med på å komme med forslag til aktiviteter vi kan ha i løpet 

av barnehageåret. Disse aktivitetene er satt inn i progresjonsplanen som er en del av årsplanen vår.  
  
Foreldrene har også vært med på å evaluere barnehageåret 2018-2019.  Vi fikk konstruktive tilbakemeldinger 

som kan gjøre oss bedre på flere områder. Vi har også hatt en foreldreundersøkelse, der det kom fram at vi 

fortsatt har noe å hente på å forbedre informasjonsflyten. Vi satser på å få til et bedre informasjonssystem 

mellom barnehagen og hjemmet. Vi har hatt et konstruktivt og positivt samarbeid i Samarbeidsutvalget i året 

som har gått. 
  
Barnehageåret 2018-2019 hadde vi en årsplan der fokus var knyttet opp mot fagområdene i Rammeplan for 

barnehager. Vi ønsker å videreføre periodeplaner som går over 2 måneder. Periodeplanene fungerer som et 

nyttig arbeidsredskap for personalet. Gjennom evaluering har vi sett at vi har nådd de mål vi har satt oss i 

forhold til de ulike fagområdene i Rammeplan for barnehager. 
  
Vi har vært opptatt av barnas psykiske oppvekstmiljø, og hatt fokus på å møte alle barn med åpenhet og vise 

omsorg for hvert enkelt barn. Vi har hatt fokus på å støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og 

til selv å kunne ta imot omsorg, samtidig som vi har vektlagt et inkluderende miljø der alle barna kan delta i 

lek og erfare glede i lek. Vi har hatt som mål at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i 

barnehagen, der barna kan utvikle vennskap og sosialt fellesskap. I forhold til de tilbakemeldinger vi har fått, 

har vi lyktes bra med dette, men kan fortsatt bli bedre. Likeledes har vi vektlagt at barna skal få allsidige 

opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser. Vi har også hatt fokus på å forebygge, 

stoppe og følge opp utestenging, mobbing og uheldige samspillsmønstre. 
  
Vi har også dette barnehageåret hatt felles samlinger for småbarn og storbarn med fokus på tegn til tale. 

Samlingene har blitt veldig populære for både barna og personalet, og vi lærer stadig nye tegn som er en 

støtte i barnas språkutvikling. Vi vil derfor satse på å fortsette med disse samlingene barnehageåret 2019-

2020. Økt fokus på språk vil gi positive ringvirkninger for alle barn i barnehagen, både minoritetsspråklige 

og norske barn. Vi har hatt fokus på å stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon, og legge til 

rette for at alle barn involveres i samspill og samtaler. 
  
Vi har hatt mange fine opplevelser gjennom vanlige barnehagedager i året som vi har lagt bak oss. Vi har 

hatt fokus på barnas fysiske oppvekstmiljø gjennom å tilrettelegge for god motorisk utvikling både inne og 

ute. Gymsalen vår blir flittig brukt så å si hver dag. Vi har skapt vår egen tradisjon i forbindelse med advent, 

Luciafeiring, nissefest, karneval og sommeravslutning. Det kjennes godt og trygt å kunne ha vår egen 

tradisjon på ulike aktiviteter!  
  
Takk for godt samarbeid i året som har gått og takk for gode og konstruktive tilbakemeldinger på vårt arbeid!  
  
Vi ønsker barn, foreldre og oss selv en videre god og spennende reise sammen i et nytt barnehageår!  
Barnehagens hjemmeside: www. minbarnehage.no/solvangbhg 

                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                
 
                                                                                           

  



   

 

Årsplan 2019-2020 – Solvang barnehage, Namsos kommune                         Side 5 av 13 
 

Barnehagens formål og innhold                                                                             
 
Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. Arbeidet med 
omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og 
samlet bidra til barns allsidige utvikling. (Sitater fra Rammeplanen kap 3) 
 

 Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 
nestekjærlighet.  

 Danning beskriver den livslange prosessen hvor identitetsutvikling skjer, i samspill med omgivelser, 
andre mennesker og samfunnets normer og verdier.   

 Leken er barnas egen utvikling- og læringsarena, hvor både sosial og språklig samhandling skjer, 
samtidig som leken har egenverdi. 

 Læring skjer gjennom hele livet; i lek og utforsking; gjennom sanseerfaringer, mestring av 
utfordringer og i relasjoner mm. 

 Sosial kompetanse omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt 
samspill og er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre. 

 Vennskap og fellesskap innebærer opplevelse av å være inkludert og ønsket, og styrker barnets 
selvfølelse.  

 Kommunikasjon og språk (verbalt og non-verbalt) påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets 
utvikling, og er av grunnleggende betydning for sosial fungering og mestring av samspill. 

 
I barnehagen vår skal vi: 

 Ha fokus på barnas psykiske og fysiske oppvekstmiljø 

 Møte alle barn med åpenhet og vise omsorg for hvert enkelt barn 

 Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg  

 Bidra aktivt til et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek 

 Sørge for at alle barn får allsidige opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser 

 Aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap 

 Sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen  

 Forebygge, stoppe og følge opp utestenging, mobbing og uheldige samspillsmønstre 

 Stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon, og legge til rette for at alle barn involveres 
i samspill og samtaler 

 Følge med på barnas kommunikasjon og språk og støtte barn som har ulike former for 
kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling 

 

Barns medvirkning 
 
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning. Alle barn skal kunne erfare å få innflytelse på det som 
skjer i barnehagen. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.  
(Sitater fra Rammeplanen kap 4) 
 
Gjennom å være med å bidra og medvirke til barnehagens innhold, får barna en begynnende forståelse av 
og kjennskap til de demokratiske verdier og normer samfunnet vårt bygger på. 
 
I barnehagen vår skal vi: 
 

 Være lydhøre for hva barna er opptatt av når vi planlegger vår pedagogiske virksomhet 

 Ta barnas følelsesmessige uttrykk på alvor 

 Gjennomføre barnesamtaler med de største barna 
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Samarbeid barnehage – hjem 
 
Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning. Foreldrene og barnehagens personale har et felles 
ansvar for barnets trivsel og utvikling. (Sitater fra Rammeplanen kap 5) 
 
Foreldre har mulighet til innflytelse gjennom samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldremøter og 
foreldresamtaler.  
  
I vår barnehage skal foreldrene oppleve: 
 

 At barnehagen legger til rette for og bidrar til et godt samarbeid mellom barnehage og hjem  

 At barnet deres får god omsorg  

 At barn og foreldre blir tatt godt imot i når de kommer 

 At de blir lyttet til og tatt på alvor 

 At de får god informasjon om barnet sitt og om det som skjer i barnehagen; både uformelt ved 
bringing/henting og på foreldresamtaler høst og vår 

 At de får god informasjon om barnehagens innhold gjennom skriftlige planer og på barnehagens 
hjemmeside 
 

Overganger 
 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i 
barnehagen. Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole legge til rette for at barnet kan få en trygg 
og god overgang fra barnehage til skole. (Sitater fra Rammeplanen kap 6) 
 
Barnehagens arbeid med tilvenning av nye barn og oppstartrutiner beskrives i barnehagens infohefte. 
Overganger innad i barnehagen skjer gjennom besøk og hospitering i tiden før overflytting. 
 
Namsos kommunes plan for overgang barnehage - skole ligger til grunn for arbeidet med en best mulig 
overgang fra barnehage til skole. Dersom det er behov for spesiell tilrettelegging for enkeltbarn, skjer dette 
i nært samarbeid med barnets hjem.  
 

Planlegging og vurdering 
 
Planlegging gir personalet mulighet til å arbeide langsiktig og systematisk, og bidrar til kontinuitet og 
progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn 
får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør 
hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen.   
(Sitater fra Rammeplan kap 7) 
 
 
Planlegging, vurdering og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet gir oss mulighet for refleksjon over 
egen praksis, noe som igjen setter oss i stand til å utvikle og forbedre barnehagen som pedagogisk 
virksomhet. 
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Hva skal 
vurderes: 

Hvorfor 
vurdering: 

Hvem skal 
vurdere: 

Når skal det 
vurderes: 

Hvordan vurdere: 

Årsplan; 
innhold og 
organisering 

Har vi nådd våre 
mål? 
Hvorfor/hvorfor 
ikke 

Personale, 
Foreldre 
Samarbeidsutvalg 

Jevnlig + januar 
og juni 
Foreldremøte/ 
foreldresamtaler 

Evaluere hva som har 
fungert og ikke 
Brukerundersøkelse 

Månedsplaner; 
innhold og 
organisering 

Se på hva som 
fungerer, evt. 
endringer 

Personale 
Barn 

Hver måned Evaluere ut fra barnas 
interesser og behov 
Måloppnåelse 

Personal-
samarbeid 

Åpenhet, 
trygghet, 
refleksjon 

Personale Personalmøte 
Planleggings-
dager 

Pedagogisk 
dokumentasjon 
Informasjon 
Refleksjon 

Barns utvikling, 
samspill, lek, 
trivsel 

Barns 
medvirkning 
Skape en positiv 
hverdag for 
barna 

Personale 
Barn 
Foreldre 

Avd. møter 
Personalmøte 
Foreldresamtaler 
Samtaler med 
barna 

Pedagogisk 
dokumentasjon 
Lytte til barna 
Observasjoner 
Brukerundersøkelser 

 
 

Progresjon  
 
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve framgang. Barn skal få 
utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.  
(Sitater fra Rammeplanen, kap 8) 
 
Progresjonen i arbeidet med rammeplanens fagområder framgår av barnehagens periodeplan og 
progresjonsplan.  
 
I barnehagen vår skal vi 
 

 Oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av 

 Bidra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke seg etter 

 Planlegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagens innhold for alle barn 
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Barnehagens fagområder 
 
Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av 
barnehagens innhold. Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene.  
(Sitater fra Rammeplanen kap 9) 
 
 
Barnehagens fagområder er 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Kropp, bevegelse, mat og helse 

 Kunst, kultur og kreativitet  

 Natur, miljø og teknikk 

 Etikk, religion og filosofi 

 Nærmiljø og samfunn 

 Antall, rom og form 
 
Arbeidet med de ulike fagområdene konkretiseres i barnehagens årsplan Del 2, i progresjonsplan og i 
periodeplanene for den enkelte avdeling. 
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Årsplan Del 2 Solvang barnehage 2019-2020 
Rammeplanen forplikter barnehagen til å arbeide med alle fagområder. Å sette fagområdefokus på planen 

hjelper oss og forplikter oss til å arbeide med ulike tema i lys av fagområdet som er i fokus. Det er opp til de 

ulike baser hvilke tema de ønsker å sette fokus på. 
  
LEKENS EGENVERDI og temaet VENNSKAP OG FELLESSKAP vektlegges gjennom hele 

barnehageåret. 
  
Rammeplan om LEK 
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode 

vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og 

for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og 

inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek 

alene og sammen med andre. 
  
 Vi skal 

 organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek 

 bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av 

leketemaer 

 fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek 

 observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser 

 veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre 

 være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek 

 ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken. 

  
Rammeplanen om VENNSKAP OG FELLESSKAP:  
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, 

kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å 

være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. 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. 
  
Vi skal 

 Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og 

lære å beholde venner 

 Samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i 

fellesskap 

 Støtte barna i å ta andres perspektiv og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og 

meninger 

 Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner 

 Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige 

samspillsmønstre 

  
Fagområdet KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST skal være tydelig gjennom hele året  
 

Rammeplanen om KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 
  
All samhandling er kommunikasjon. Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets 

utvikling. Gjennom språket lærer barn å forstå verden, og får en økende innsikt i seg selv. Språket gir 

identitet og tilhørighet.  
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September-oktober HØST 
 
Fagområdefokus Kommunikasjon, språk og tekst:  
 
Vi skal 
 

 Være bevisst på vår rolle som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon med alle barn  

 Synliggjøre og støtte språklig og kulturelt mangfold 

 Skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språket og 
kommunisere med hverandre 

 Inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter 

 Bruke språkgrupper for å styrke barnas språkutvikling, både når det gjelder barn som har 
språkvansker og barn som trenger styrking i forhold til å lære seg norsk. 

 
Fagområdefokus Kropp, bevegelse, mat og helse:  
 
Vi skal 
 

 Bidra til at barna får en positiv oppfatning av seg selv og sin egen kropp og blir kjent med egne 
følelser 

 Legge til rette for gode måltidsopplevelser med glede, samtale og fellesskapsfølelse 

 Støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring 
 
                                                

 

November-desember VINTER 
 
Fagområdefokus Kommunikasjon, språk og tekst:  
 
Vi skal 
 

 Være bevisst på vår rolle som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon med alle barn  

 Synliggjøre og støtte språklig og kulturelt mangfold 

 Skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språket og 
kommunisere med hverandre 

 Inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter 

 Bruke språkgrupper for å styrke barnas språkutvikling, både når det gjelder barn som har 
språkvansker og barn som trenger styrking i forhold til å lære seg norsk. 
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Fagområdefokus Etikk, religion og filosofi:  

Vi skal 
 

 Bidra til at barna får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier  

 Bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik 
kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet 

 La barna få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og bli kjent 
med religioner og livssyn som er representert i barnegruppa 

 Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytidsdager og tradisjoner i den kristne 
kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen. 

 
                                                   

                                                    
 
 

        

 

Januar-februar VINTER 
 
Fagområdefokus Kunst, kultur og kreativitet:  
 
Vi skal 
 

 Bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen 

 La barna få oppleve ulike kunst- og kulturuttrykk 

 Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet 

 Stimulere barnas nysgjerrighet, fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 

 Gi barna tilgang til ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk 
 
Fagområdefokus Nærmiljø og samfunn:  
 
Vi skal 
 

 Oppmuntre barna til å medvirke til egen hverdag 

 Gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer og rasisme 

 La barna bli kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet, lære å orientere seg og ferdes trygt 

 Bidra til at barna får kjennskap til samene som Norges urfolk; og til samisk kultur 
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Mars-april VÅR  
 
Fagområdefokus Kommunikasjon, språk og tekst:  
 
Vi skal 
 

 Være bevisst på vår rolle som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon med alle barn  

 Synliggjøre og støtte språklig og kulturelt mangfold 

 Skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språket og 
kommunisere med hverandre 

 Inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter 

 Bruke språkgrupper for å styrke barnas språkutvikling, både når det gjelder barn som har 
språkvansker og barn som trenger styrking i forhold til å lære seg norsk. 

 
Fagområdefokus Antall, rom og form:  
 
Vi skal  
 

 Utvikle barnas forståelse for grunnleggende matematiske begrep 

 Bruke matematiske begrep reflektert og aktivt i hverdagen og i tilrettelagte aktiviteter 

 La barna gjennom undersøking og utforsking få erfaring med løsning av matematiske problemer 
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Mai-juni VÅR-SOMMER 
 
Fagområdefokus Nærmiljø og samfunn:  
 
Vi skal 
 

 Oppmuntre barna til å medvirke til egen hverdag 

 Gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer og rasisme 

 La barna bli kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet, lære å orientere seg og ferdes trygt 
 

 
Fagområdefokus Natur, miljø og teknikk:  
 
Vi skal 
 

 Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, 
utforsking og læring 

 Synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger og samspill i 
naturen 

 Utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna 
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