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Velkommen til nytt barnehageår 

Sole skog barnehage drives av Vestby 
stiftelsesbarnehager, en selvstendig institusjon 
opprettet av Vestby kommune i 1992. Stiftelsen har to 
fireavdelings barnehager, Sole Skog i Vestby og Store 
Brevik i Son. Stiftelsen har et styre som består av valgte 
politikere som eierrepresentanter, to representanter 
fra foreldrene og to representant fra personalet. I 
tillegg møter begge styrerne. Styrets oppgaver 
fremkommer av ”lov om stiftelser” og Stiftelsens egne 
vedtekter.  

Sole skog barnehage startet opp januar 1993. Vi har 
fire avdelinger: Ole Brumm med barn fra 0-2 år og 
Musebo, Langøre og Trollstua med barn fra 1-6 år.  

Barnehagen har en flott beliggenhet i et boligområde 
med skog i nærheten. I skogen har vi mange 
turmuligheter. Det er kort vei ned til Vestby sentrum. 
Vi har et stort og variert uteområde. Her ligger alt til 
rette for at barna kan bevege seg på ulike måter, og få 
gode fysiske utfordringer ut fra alder og motorisk 
utvikling. Vi har både asfalt, gress, sand, skogbunn og 
fjell.  

KONTAKTINFORMASJON 

Kontor:  64985080    
  soleskog@combitel.no 

Fax:   64985081  

Kjøkken:  64985086  

Trollstua:  64985083    
   

Langøre:  64985082    
   

Musebo:  64985084   
   

Ole Brumm:  64985085     
   

Besøksadresse: 

Baldersvei 2, Vestby 

Postadresse: 

 Postboks 160, 1541 Vestby  

 

mailto:soleskog@combitel.no


Barnehagens årsplan er bygget på lovverk, rammeplan, 
personalets pedagogiske standpunkter, barnehagens 
økonomi og barnehagens vedtekter.  

Barnehagens drift reguleres av Lov om barnehager og 
Rammeplan for barnehager. I barnehageloven har 
Stortinget fastsatt overordnede bestemmelser om 
barnehagens formål og innhold.  

Barnehageloven kan lastes ned fra: 
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet har, med hjemmel i loven, 
fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagen. 
Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens 
verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager 
skal bygge sin virksomhet på barnehageloven og på 
internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg 
til, for eksempel FN’s barnekonvensjon: 
https://www.unicef.no/barnekonvensjonen 

Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske 
ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme 
for planlegging, gjennomføring og vurdering av 
barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også 
informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. 

Rammeplanen kan lastes ned fra: 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan 
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Visjon  

Trygghet for store og små 

Hos oss legger vi vekt på å ha et godt og trygt miljø for 
barn, foreldre og personalet. Trygghet er grunnmuren 
til all positiv utvikling og læring.  

Disse faktorene skaper trygghet i vår barnehage:  

 Sole Skog barnehage skal være et godt sted å 
være for barn, foreldre og ansatte 

 Vi har et positivt miljø hvor humor og glede 
har stor plass 

 Vi har stabilt personale 
 Vi har faste rutiner for å skape forutsigbarhet 
 Alle skal ha respekt for enkeltindividet, 

uavhengig av kulturtilhørighet, alder og 
utviklingsnivå 

 Vi ønsker å formidle toleranse og respekt ved 
å være gode rollemodeller 

 Vi sørger for at alle barn blir sett og hørt hver 
dag 

 Vi gir barna omsorg og nærhet og legger 
forholdene til rette for allsidig utvikling 

 

 

 

 Vi ønsker å være lyttende og tilstede i møte 
med barna, og jobbe for at alle skal oppleve 
respekt, trygghet og anerkjennelse 

 Vår barnehage skal bidra til trivsel og glede i 
lek og læring, og skal være et utfordrende og 
trygt sted for fellesskap og vennskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOVEDMÅL 

 

Barnehagen bygger sin pedagogikk på intensjonen i 
Rammeplanen. Dette medfører at vi skal forsøke å 
ivareta hele barnet. Vi veksler i bruk av pedagogiske 
metoder ut fra det enkelte barn og ut fra situasjonen.  

Vårt hovedmål er: 

Alle barn skal oppleve vennskap i barnehagen. 

 

Vennskap og gode relasjoner er en forutsetning for god 
læring, glede og mestring. Alle voksne skal legge til 
rette for at barna opplever vennskap. Vi kan ikke skaffe 
barnet en venn, men vi kan legge forholdene til rette 
ved å støtte opp om vennskap.  

 

 

 

 

 

 

Måter vi vil jobbe for å fremme vennskap: 

 Samtaler om vennskap  
 Vennekort  
 Bruke bøker som grunnlag for å snakke om 

vennskap 
 Felles opplevelser som grunnlag for lek 
 Lekegrupper 
 God tid til lek 
 Hjelpe til i konflikter 
 Løfte frem det barna er gode på 
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Vårt satsningsområde er: 

Lek  

Vi velger å jobbe mot hovedmålet gjennom å satse på 
lek, da vennskap knyttes i lek. 

«Barn skal sikres rett til å leke i barnehagen fordi leken er barns 
egen uttrykks- og kommunikasjonsform – ikke fordi de skal lære 
språk.» 

(Temanotat 4/2012 Om begrepet danning i barnehagen s 13 
Utdanningsforbundet) 

Det aller viktigste vi gjør i barnehagen er å legge til 
rette for god lek. Selv om leken er et mål i seg selv, 
lærer barn også en hel del gjennom lek. De lærer 
sosiale normer, å kunne gi og ta, dele, vente på tur, 
komme med forslag, tåle å bli avvist og bruke språk og 
fantasi. De bearbeider inntrykk og opplevelser. De må 
også kommunisere på ulike plan: ”her og nå” og ”på 
lissom”, og de må sette seg inn i andres roller. I leken 
lærer de også konflikthåndtering og utforsker egne 
grenser. Leken er viktig for barns vennskapsdanning, 
og med tanke på vårt hovedmål om vennskap blir 
lekens rolle meget viktig. 

 

 

 

Måter vi vil jobbe for å fremme lek: 

 Dele barna i grupper med få barn og legge til 
rette for rollelek og regellek som krever 
samhandling. 

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

 Gi barna felles opplevelser, impulser og ideer til 
utvikling av leken. 

 Tilrettelegge for inspirerende lekeområder  
 Voksne som tar initiativ til lek og aktivt bidrar til 

at alle kommer inn i leken 
 Tilstedeværende voksne som kan veilede barna 

hvis leken medfører uheldig samspillmønstre. 
 Har fokus på lekens egenverdi, lek for lekens 

egen del og lære barna lekekoder og – regler. 
 

 

 

 

 



OMSORG, LEK OG LÆRING  

«Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse 
med hjemmet, å ivareta barns behov for omsorg og lek og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng» 

(Rammeplanen kap.1) 

 

Personalet i Sole Skog barnehage har en forpliktelse til 
å gi barn omsorg og nærhet og sørge for at barna ut fra 
alder og individuelle forutsetninger blir møtt med 
lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill. Sole Skog 
barnehage bygger sitt arbeid på et barne- og lærings 
syn som setter den gode dialogen og det gode 
samspillet mellom de voksne og barna i fokus.  

Vi oppmuntrer barna til å gi og ta imot omsorg. Dette 
krever voksne som har kunnskap om barns utvikling og 
som har et våkent øye med hva som skjer med det 
enkelte barn og i barnegruppen. Det krever at de 
voksne er til stede med barna for å kunne veilede og 
hjelpe dem i lek og konfliktsituasjoner. På denne måten 
kan vi bidra til at barna utvikler god sosial kompetanse 
og blir trygge på seg selv og sine omgivelser 

 

 

Likestilling og likeverd 

«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av 
kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 
livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering 
og fremme nestekjærlighet» (Rammeplanen 2017) 

Måter vi vil jobbe for å fremme likestilling og likeverd: 

 Alle barn får mulighet til samme type 
aktiviteter 

 Vi skal anerkjenne at det finnes ulikheter, 
både mellom kjønnene og mellom individer, 
men understreke at alle menneskers VERDI er 
lik. 

 Alle barn skal ha muligheter til å bli sett og 
hørt. 
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Barnehagen skal fremme læring  

Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. Barn er 
nysgjerrige og vitebegjærlige, og ved å ta utgangspunkt 
i barnas interesser kan vi skape et miljø som 
oppmuntrer til utforskning, lærelyst og engasjement.  
For barna er det hverdagslivet som er det virkelige liv. 
Det er viktig for oss å legge kvalitet i hverdagsrutinene 
og utnytte det lærings potensiale som ligger her. For 
små barn foregår mye av samspill, utvikling og læring i 
hverdagssituasjoner som måltider, 
garderobesituasjoner, samlinger, aktiviteter, lek osv. En 
av våre viktigste oppgaver er derfor å ta vare på 
mulighetene som ligger i disse situasjonene.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Måter vi jobber med for å fremme læring: 

 Vi tar utgangspunkt i barns interesser og 
engasjement. 

 Skape et miljø som oppmuntrer til utforskning, 
lærelyst og engasjement 

 Utvide barns erfaringer og sørge for progresjon 
og utvikling i barnehagens innhold. 

 Legge til rette for ulike læringsarenaer og tilby 
varierte aktiviteter. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Livsmestring og helse 

«Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og 
følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. 
Barnehagen skal være arena for daglig fysisk aktivitet og gi rom 
for hvile. Gi gode og sunne matvaner.» (Rammeplanen 2017) 

Måter vi vil jobbe for å fremme livsmestring og helse: 

 Vi legger til rette for balanse mellom ro og 
aktivitet gjennom blant annet hvilestund, 
mindfulness og røris. 

 Vi stopper mobbing og krenkelser 
 Utvikle matglede og sunne helsevaner gjennom 

matlaging og måltider i barnehagen. 
 Vi oppmuntrer barn til å smake ny mat, frukt og 

grønt og legger til rette for gode, sunne måltider 
preget av ro, samtaler og nok tid 

 Vi har fokus på å fremme trivsel, livsglede og 
mestring.   
 

 

 

 

 

Danning 

Med danning forstår vi det enkelte menneskes 

selvbestemmelse, medbestemmelse og evne til 

solidaritet og alternativ tenking. Da gir det mening å se 

danning og medvirkning som komplementære 

prosesser, barn skal oppleve valgfrihet, tilhørighet og 

det faktum at noen tar vare på og hører på dem. 

Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles 

verdier og normer som er viktige for fellesskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danning

Frihet

Fornuft

Refleksjon

Medvirkning

Selvbestem-
melse

Felles verdier 
og normer

Engasjement
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Barns medvirkning  

Barns medvirkning – en holdning 

Å arbeide med barns medvirkning handler ikke om å 
finne frem til bestemte metoder, men hvordan vi 
voksne tenker om og ser på barn. Det er holdningene 
våre som leder frem til en medvirkningspraksis. En slik 
praksis vil kreve en anerkjennende holdning som gir 
barn rett til å ha sine egne opplevelser, erfaringer og 
tanker. Å gi barn medvirkning handler om å skape gode 
dialoger mellom barn og voksne. I en dialog er barn og 
voksne likeverdige deltakere som gjensidig påvirker 
hverandre. Å jobbe med barns medvirkning handler om 
å ta både individuelle hensyn og det som har betydning 
for fellesskapet. 

Selv om barn ikke kan snakke, uttrykker de seg på 
mange ulike måter. Personalet må lytte og prøve å tolke 
kroppsspråk og handlinger i tillegg til verbalt språk for 
å kunne si noe om hva barna forsøker å formidle. De 
skal få uttrykke sine tanker og meninger i forhold som 
har med deres hverdag i barnehagen å gjøre.  

Alle barn skal kunne oppleve progresjon i barnehagen. 
Barnehagen skal legge til rette for dette gjennom 
bevisst bruk av materialer, bøker, leker og utstyr og 
gjøre dette tilgjengelig for barna. Vi skal bygge videre  

 

på barnas interesser og ferdigheter. Lekemateriell og 
det fysiske miljøet i barnehagen skal være tilpasset 
barnas alder. På småbarnsavdelingen har vi leker som 
passer for de minste barna. Det kan være pekebøker, 
puttekasser, duploklosser. På storbarnsavdelingene har 
vi bøker med mer tekst, småperler, spill, puslespill og 
smålego. De største barna har en egen førskolegruppe 
som er tilpasset deres nivå og interesse. 
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Inkluderende barnehage- og skolemiljø 

Vestby kommunes barnehager, skoler og SFO deltar i 

en felles toårig kompetanseutvikling om inkluderende 

barnehage- og skolemiljø fra 2018. 

Kompetanseutviklingen drives av 

Utdanningsdirektoratet og skal styrke barnehagers, 

skolers og eiers kompetanse til å skape og opprettholde 

gode barnehage- og skolemiljøer, og forbygge, avdekke 

og håndtere mobbing og andre krenkelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måter vi jobber for å fremme et inkluderende 

barnehagemiljø: 

 

 Vi jobber systematisk med tilhørighet og samhold 

i gruppa. 

 Vi er vennlige og respektfulle mot hverandre. 

 Vi er gode rollemodeller 

 Vi hjelper barna å sette ord på følelser og finner 

attraktive strategier 

 Vi oppsøker alltid barn som går alene og 

undersøker om det er ønsket eller uønsket. 

 Vi voksne tar initiativ til lek og bidrar aktivt til at 

alle kommer inn i lek 

 Vi gir barna erfaringer til et lekefellesskap 

 Vi deler barna inn i mindre grupper 

 Vi jobber systematisk med det pedagogiske 

opplegget: Mitt valg 
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Mitt Valg 

I samme tidsperiode skal vi også ha fokus på «Mitt 

valg». Dette er et program som eies av stiftelsen «det er 

mitt valg» som er en del av Lions Norge. 

Mitt Valg er et pedagogisk opplegg for utvikling av et 

godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell 

kompetanse. Mitt Valg gir barn og unge trygghet og 

kompetanse til å ta selvstendige valg og til å samhandle 

med andre. Hensikten er å forebygge risikoatferd som 

sinne og mobbing. Dette er med på å skape et godt og 

trygt miljø, som også er en forutsetning for god faglig 

læring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennom langsiktig og systematisk jobbing med dette 

vil vi:  

 At barna skal utvikle en god sosial og emosjonell 

kompetanse 

 Utvikle vennskap og relasjoner mellom barna 

 Forebygge mobbing og krenkelser i barnehagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mangfold og gjensidig respekt 

«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å 

synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. 

Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle 

og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og 

synliggjøre verdien av fellesskap» 

(Rammeplanen 2017) 

Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. Barnehagen 

skal reflektere det mangfoldet som er representert i 

barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg 

verdier og tradisjoner i kristen og humanistisk arv. Vi 

ønsker at barn og voksne skal være stolte av sin 

kulturelle og språklige bakgrunn, og få anledning til å 

løfte frem sider ved sin kultur og /eller språk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Måter vi vil jobbe for å fremme mangfold og respekt: 

 Vi lærer barna å ha respekt for ulike kulturelle 

verdier, ytringer og levemåter i vårt mangfoldige 

samfunn.  

 Bruke ressursene vi har i vår barnehage, og 

gjerne foreldrene også.  

 Tilby en oppstartsamtale for nye foreldre. Dette 

vil være en arena hvor man kan snakke om 

kulturelle uttrykk, og hvordan vi kan løfte frem 

barnas kultur og språk på en god måte.  

 Gjennom året vil vi høre historier, lære sanger, 

leke leker og smake mat fra andre land. 

 Ta vare på og lære det tradisjonelle norske; 

folkeeventyr, barnesanger, leker, barnekultur 

osv.  

 6.februar er samefolkets dag. Dette markeres i 

barnehagen. 

 Vi markerer FN dagen. 
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Bærekraftig utvikling 

"Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 

Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og 

er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. 

Barnehagen har derfor en viktig oppgave å fremme verdier, 

holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn" 

(Rammeplanen kap 1) 

Måter vi vil jobbe for å fremme bærekraftig utvikling: 

 Barna skal gjøre erfaringer med å vise omsorg og 

ta vare på naturen og nærmiljøet.  

 Gi barna naturopplevelser, slik at de blir kjent 

med naturens mangfold. 

 Lære om miljøvern.  

 Vi plukker søppel, kildesorterer. 

 Vi høster av naturen. 

 

 

 

 

 

Fagområdene 

Barnehagens læringsområder er i Rammeplanen delt 
opp i syv fagområder for å sikre et allsidig og variert 
innhold. Fagområder, arbeidsmåter og innhold vil ofte 
overlappe og må sees i nær sammenheng med 
hverandre.  

Vi vil dette året jobbe med ett fagområde som 
hovedfokus hver måned. Likevel vil alle fagområder 
være representert hele året, og er også integrert i 
hverdagssituasjonene i barnehagen. Vi skal gjennom 
observasjon og samtaler finne ut hva som engasjerer og 
inspirerer, og bruke det som grunnlag når vi 
bestemmer hva vi skal jobbe med.  

 

 

 

 

 

 

BARNEHAGENS 
FAGOMRÅDER

KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

KROPP, 
BEVEGELSE, MAT 

OG HELSE

KUNST, KULTUR 
OG KREATIVITET

NATUR, MILJØ OG 
TEKNOLOGI

ANTALL, ROM OG 
FORM

ETIKK, RELIGION 
OG FILOSOFI

NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN



OVERGANGER – SAMARBEID OG SAMMENHENG 
MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE. 

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at 

barnet kan 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»       

(Rammeplanen 2017) 

Når barnet begynner i barnehagen: 

Når barnet begynner i barnehagen har vi en tilvenning 
på 3 – 5 dager, hvor foreldrene er med i barnehagen. 
Foreldrene trekker seg gradvis unna etter hvert som 
barnet blir kjent og tryggere på personalet i 
barnehagen. 

Når barnet bytter avdeling: 

Når barnet skal bytte avdeling informerer vi foreldre i 
forkant, og forbereder barnet på at det skal begynne på 
ny avdeling. Barnet får gjerne komme på besøk flere 
ganger til ny avdeling. Det kan være korte eller lengre 
besøk, gjerne sammen med en kjent voksen, i ukene før 
en overføring. 

 

Når barna begynner på skolen/ Sfo: 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole 
legge til rette for at barnet skal få en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole og sfo. Barnehagen 
skal legge til rette for at barna får erfaring, kunnskap og 
ferdigheter som gir dem et godt grunnlag for å begynne 
på skolen. 

Førskolebarna er samlet i en egen gruppe en gang i uka. 
Førskolegruppa skal være noe som oppleves positivt og 
meningsfylt, og barna skal bli bedre kjent med 
hverandre på tvers av avdelingene. Vi skal øve på å ta 
imot beskjeder, vente på tur, regelleker, rekke opp 
hånda og skrive navnet sitt. Vi skal gjøre oppgaver i 
egen førskolebok, gå på tur for felles opplevelser og 
delta i sang, dans og drama. Vi går på besøk til skole og 
sfo for å bli kjent. 

I løpet av april/mai vil alle foreldrene til førskolebarna 
få tilbud om en sluttsamtale hvor en legger vekt på hva 
barnet kan og mestrer og hva de eventuelt trenger 
støtte til når de skal videre til skolen. Vi har også en 
samtale med skolene vi skal avlevere barna til om det 
skulle være noe spesielt de må ta hensyn til. 
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SAMARBEID  

Foreldresamarbeid  

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere og vi 
ønsker et nært og åpent samarbeid der vi møter 
hverandre med gjensidig respekt og forståelse. 

Et godt samarbeid mellom personalet og foreldrene er 
det beste utgangspunktet for arbeidet med barna. De 
skal være trygge på at barna har et godt sted å være og 
at de blir tatt vare på når det gjelder fysiske og 
psykiske behov.  

For å sikre samarbeidet med barnehage og hjem har vi 
et foreldreråd, FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og 
samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen. Det 
velges 2 representanter fra hver avdeling som danner 
FAU. De tar opp saker som foreldre er opptatt av og 
arrangerer ulike fester i løpet av året.  

Samarbeidsutvalget består av to 
foreldrerepresentanter fra FAU, to representanter fra 
de ansatte og en representant fra eierstyre. De tar opp 
saker som økonomi, det pedagogiske innholdet i  

 

barnehagen og andre saker som naturlig hører hjemme 
i samarbeidsutvalget og styret.  

Andre samarbeidspartnere  

For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig 
tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves 
det noen ganger at barnehagen samarbeider med andre 
tjenester og institusjoner i kommunen. Både foreldre 
og barnehagen kan ha behov for å samarbeide med de 
ulike hjelpeinstanser. 

Våre samarbeidspartnere er: 

 Den pedagogiske -psykologiske tjenesten 
 Fysioterapeut  
 Helsestasjon 
 Barnevern  
 NAV 

Kommunen har også et eget mobbeombud som kan 
kontaktes ved behov. 

 

 



 

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING  

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og 
handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske 
arbeidet Planlegging skal bidra til kontinuitet og 
progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. 

Barnehagens årsplan legger grunnlaget for videre 
planlegging på hver enkelt avdeling. Hver måned har 
sitt hovedfokus, hver avdeling bestemmer innhold og 
arbeidsmetoder basert på observasjoner og samtaler 
med barn, foreldre og ansatte. Planleggingen baseres 
på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt 
og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og 
systematisk vurdering. 

Planene våre skal ligge til grunn for vårt arbeid, men 
skal også kunne legges til side for å fange øyeblikk med 
barna.  
 

 

 

 

 

 

Dokumentasjon 

Dokumentasjon av arbeidet vårt vil foregå gjennom det 

digitale verktøyet Vigilo. Her får foresatte tilgang til 

ukeplaner, rapporter, opplevelsesarenaer/aktiviteter, 

bilder og beskjeder vedrørende sitt/sine barn. 

Løsningen har en rekke funksjoner som: Registrering 

av når barna kommer og blir hentet, meldinger til/fra 

foresatte, planlegging, rapporter med bilder, og 

oppfølging ift spesielle behov som for eksempel 

medisinering.  

Dokumentasjon gir foreldre informasjon om hva barn 

opplever, lærer og gjør i barnehagen. Regelmessig 

dokumentasjon og vurdering gjør de ansatte bedre i 

stand til å følge opp enkeltbarn og, om nødvendig, 

endre praksis. Slik utvikles barnehagen til en stadig 

bedre arena for lek og læring. 

 

 

 



SOLE SKOG BARNEHAGE     TRYGGHET FOR STORE OG SMÅ 

 

 

 

Vurdering 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske 

arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet 

beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens 

planer, barnehageloven og rammeplanen. 

Målet med vurdering i barnehagen er å skape den gode 

barnehage for det enkelte barn. Barnehagen vurderer 

jevnlig det pedagogiske arbeidet. Vurdering av arbeidet 

som gjennomføres gjøres både i formelle settinger og 

mer uformelt gjennom samtaler blant personalet. 

Hensikten med planlegging, dokumentasjon og 

vurdering er å sikre at det enkelte barn opplever Sole 

Skog barnehage som en god plass å være. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 



 
Diverse informasjon: 
 
Dersom barnet er sykt, kommer senere eller har fri er det fint om vi får beskjed om dette innen kl.09.30. 
  
Barnet skal holdes hjemme ved feber eller dårlig almenntilstand. Barnet skal ha en feberfri dag hjemme etter 
sykdom. Ved diare og oppkast kan barnet komme i barnehagen 48 timer etter siste symptom. 
 
Om andre enn foreldre/foresatte skal hente må vi ha beskjed om dette. 
 
Bursdagsinvitasjoner kan deles ut i barnehagen dersom ingen ekskluderes. Følg et rettferdig system der dere ber 
jenter/gutter/jevnaldrende/barnegruppen. 
Barnehagen har ikke ansvar hvis invitasjoner blir borte fra plassen. 
 
I barnehagen markerer vi bursdagene med flagg, krone, bursdagssang og «raketter». Barna kan ha med seg en 
dessert, enten boller, is, kake eller frukt osv.  
 
Fint om det til enhver tid er skift etter årstid i barnas hyller. Yttertøy og skotøy etter vær og årstid på knaggene i 
gangen. HUSK Å NAVNE! 
 
Siste fredagen i måneden er det vaffelfrokost. Vi serverer vafler, saft, kaffe og te. Foreldre og søsken må betale mens 
barnehagebarna spiser gratis. Denne fredagen er det lov å ha med en leke i barnehagen. 
Husk termokopp med lokk til varm drikke – barnas sikkerhet! 
 
Barna setter pris på å ha med seg litt å kose seg med på turdag; noen fruktbiter eller et par kjeks.  
 
Mobilfri sone i barnehagen! Barnet ditt fortjener din fulle oppmerksomhet når du leverer og henter!! 


