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Solstrålen barnehage as er en privat barnehage som eies og drives av Siri 
Christine og Svein Ivar Trondahl.  
Barnehagen er godkjent for barn i alderen 0-6 år og har vært i drift fra 5. 
april 1994. Barnehagen gir dette barnehageåret plass til  
32 barn og alle plassene er i dag 100%. Vi har to avdelinger på huset. 
Skogstrolla heter småbarnsavdelingen, og har barn fra 1 til 3 år. 
Skjærgårdsungene heter avdelingen som har barna fra 3 til 6 år. 
Barnehagen har som mål å være ”Verdens beste barnehage” og i tillegg være 
det beste alternativet som arbeidsplass for alle våre ansatte. Trivsel for alle 
skaper god atmosfære og et godt oppvekst-, lek-, lærings- og arbeidsmiljø. 
Barnehagen bygger på de kristne grunnverdier som er nedfelt i 
Rammeplanen.  
 
Barnehagens hovedregel er: 

 ” Den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Solstrålen barnehage er med på å gi pleietrengende 
eldre påfyll av livsglede i hverdagen, da spesielt for 
beboerne på Feviktun. Feviktun er et sertifisert 
livsgledesykehjem og vi er stolte over å være en 
godkjent livsgledebarnehage. Vi vil bidra som 

gledesspredere med småprat, sang, aktiviteter og små turer for at nettopp 
disse eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Vi ser verdien i møtet 
mellom barn og eldre, da de eldre kan dele viktig kunnskap med både barna 
og personalet. Barna lærer å utøve respekt og kan kose seg i selskapet – på 
tvers av generasjonene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLSTRÅLEN BARNEHAGE AS 
 

Samarbeid i Solstrålen barnehage 
Solstrålen barnehage ønsker å ha et tett samarbeid med foreldre. Vi tar imot 
innspill, ros og kritikk i beste mening og ønsker å utvikle oss sammen med 
barnas nærmeste. Foreldresamarbeid skjer i hverdagssituasjoner samt 
foreldremøter og i samarbeidsutvalget, hvor blant annet årsplanen 
godkjennes. Samarbeidsutvalget består av eier, ansatte og foreldrenes valgte 
representanter. 
 
Vi samarbeider med skolene tilknyttet Fevik, i overgangen til skole.  
Se egen side for mer informasjon knyttet til overganger.  
 
 
PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) og HABU (Habiliteringstjenesten i 
Agder for barn og unge) er andre instanser som vi har kontakt med etter behov. 
 
Besteforeldre er også knyttet til barnehagen ved ulike arrangement og de er 
flinke til å støtte opp om arbeidet vårt. Hvert år inviteres de til Luciamarkering 
i barnehagen. 
 

«Den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad» 
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BARNETS BESTE 
 

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.                             

(Rammeplan s. 29) 

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, 
mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i 
barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike 
krenkelser. Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et 
trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme 
helsen, trivselen, leken og læringen til barna.  

(Lov om barnehager, § 41) 

 

 

 

 

Vår hovedmålsetting er å være verdens beste barnehage for de barna vi er så 
heldige å få dele dagene med. Alle barna skal ha like muligheter til å bli sett 
og hørt, få oppleve tilknytning og oppmuntres til å delta i felleskap i alle 
aktiviteter i barnehagen. Meninger og tanker vil bli møtt med anerkjennelse 
og respekt.  

 

De voksne skal være gode rollemodeller, aktive, fleksible og tilstede. Vi skal 
gi dem trygghet og omsorg, samtidig som vi vil sette grenser. 

 

Foreldresamarbeid: I Solstrålen barnehage er vi opptatt av å ha et godt 
foreldre- samarbeid. Det er viktig for oss å ha en god kommunikasjon, slik 
at vi kan imøtekomme barnets ulike behov. Vi vil i bringe- og hentesituasjon 
gi dere nødvendig informasjon om barnets dag og opplevelser, og vi ønsker 
at dere som foreldre også gir oss den informasjonen vi trenger for å gjøre 
dagen god for deres barn. 

I Solstrålen barnehage har vi nulltoleranse for alle former for krenkelser, og 
alle ansatte skal jobbe systematisk for å forebygge mobbing og krenkende 
oppførsel, og skape et godt psykososialt miljø, der barna trives.  

Forventninger til foreldre: Foreldre tas også med i arbeidet for et godt 
psykososialt miljø, både gjennom informasjon og medvirkning. Dere som 
foreldre kan være sikre på at barnehagen vil ta umiddelbar kontakt, dersom 
deres barn er involvert i en uønsket hendelse. Foreldre må ha lav terskel for 
å si ifra til oss i barnehagen, og være trygge på at bekymringen tas på alvor. 
Barnehagen og hjemmet har et felles ansvar for at mobbing ikke får utvikle 
seg i barnehagen. Foreldre og ansatte i barnehagen, må være bevisste på hva 
som blir sagt og hvordan man uttrykker seg med barn til stede. Det å bli sett, 
møtt, anerkjent og respektert, innebærer gjensidig forpliktelse mellom 
barnehage og hjem. Foreldre har ansvar for å snakke positivt hjemme om 
barnehagen, de ansatte og alle barna i barnehagen. Gi tilbakemelding om 
barnets trivsel og opplevelser, om dere ser mobberelatert atferd blant barna. 
Foreldre har også et ansvar for å følge opp informasjon og bidra til et tett og 
godt samarbeid med barnehagen.



OVERGANGER I BARNEHAGEN
 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet 
får en trygg og god start i barnehagen.                        (Rammeplan s. 33) 

Ny i barnehagen: I forkant av oppstart, får foreldre utlevert et hefte til 
utfylling. Inni her står det litt om barnehagen og våre rutiner, det inneholder 
skjema som skal fylles ut i forhold til ulike samtykker, erklæring om helse, 
med mer. Vi ber også om litt informasjon i forhold til barnets rutiner, 
matvaner og ting det liker å gjøre, for at vi skal kunne ta imot og møte barnet 
på best mulig måte og gi det en god start i barnehagen.  

 Ved oppstart i barnehagen, anbefaler vi at det settes av minimum tre dager 
til innkjøring. Den første dagen er barnet sammen med foreldrene for å bli 
kjent med store og små, og de nye omgivelsene de nå skal oppholde seg i. 
Den andre dagen er gjerne foreldrene sammen med barnet en liten stund, før 
de får prøve seg litt på egenhånd. Den tredje dagen er barnet alene, men vi 
ønsker at foreldrene skal være tilgjengelige, dersom barnet trenger det. Alle 
barn er individuelle og har forskjellige behov, noen vil bli trygge raskt og 
noen vil trenge mer tid.  

Barnet skal få god tid til å bli kjent, etablere relasjoner, oppleve tilhørighet 
og finne trygghet til å leke, utforske og lære.  

I Solstrålen blir alle barna kjent med alle i personalet, da vi har lagt til rette 
for tid sammen, på tvers av avdelingene. Mot sommeren vil de største barna 
hos Skogstrolla få mer tid sammen med Skjærgårdsungene, slik at når tiden 
kommer for å bytte avdeling, vil de allerede være kjent med barna og de 
voksne. 

 

 

     

Skoleovergang: I Solstrålen barnehage kaller vi førskolegruppa for  
5-årsklubben. Her vil barna som skal begynne på̊ skolen ha ulike 
skoleforberedende aktiviteter, trafikkopplæring og oppleve at det er en 
sammenheng mellom barnehage og skole. Vi legger til rette for at de tar med 
seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og 
motivasjon for å begynne på skolen.   

Barna avslutter tiden i barnehagen som rosaruss. I denne tiden drar vi på 
aktiviteter og turer, og inviterer gjerne med oss førskolebarn fra andre 
barnehager. Dette gjør vi for at våre barn skal bli litt kjent med andre de 
møter på skolen og kanskje danne noen nye vennskap før skolestart.  

Alle barnehager og skoler i Grimstad kommune er med i et utviklingsarbeid,  
HBS – Helsefremmende barnehager og skoler, der det samarbeides om 
overgangen fra barnehager til skole. Hensikten er å gi barnet en best mulig 
skolestart i samsvar med formålet i §1-1 i opplæringsloven. Det fylles ut 
digitale overgangsskjema, med samtykke fra foreldre, hvorpå informasjonen 
blir delt med den aktuelle skolen, som igjen må kvittere for at informasjonen 
er mottatt. Årshjul for arbeidet i HBS, finnes på hjemmesiden til Grimstad 
kommune, under barnehage à overgang barnehage – skole. 

For barn med spesielle behov, har vi en egen tilrettelagt plan for overgang 
til skole.

 



 
 

Solskinnsglimt fra våre hverdager i  



COVID – 19 
 
 
 
 
Siden mars 2020, har barnehager i hele landet vært preget av pandemi  
og Covid-19. Vi i Solstrålen barnehage har hele tiden drevet etter anbefalinger 
fra Folkehelseinstituttet (FHI) og de lokale retningslinjene, gitt av  
kommuneoverlegen. 
 
Alle barnehager i Grimstad kommune følger trafikklysmodellen for  
hvilket nivå det skal driftes på.  
 
Rødt nivå – strenge regler for smittevern, hyppigere vask av  
områder og leker, mindre kohorter med faste voksne.  
Barna leveres og hentes på sine kohortområder.  
 
Gult nivå – Fortsatt strenge regler for smittevern, hyppig vask av  
områder og leker. En avdeling er en kohort. Barna leveres ved porten 
i barnehagen, foreldre kommer ikke inn i barnehagen. 
 
Grønt nivå – Driftes som før pandemien, med fortsatt fokus på smittevern. 
 
 
I barnehageåret 2021/2022 håper vi på at vi kan drifte på grønt nivå, 
og at alle igjen kan ønskes velkommen inn i barnehagen.  
Foreldre kan være trygge på at barnehagen til enhver tid vil følge de  
retningslinjer som gjelder, og at deres barn vil bli ivaretatt på best mulig måte. 
 



TARVASTU LASTEAED 
 
Siden høsten 2005, har Solstrålen 
barnehage hatt en forbindelse med 
Estland og barnehagen Tarvastu 
Lasteaed, som ligger i Viljandi. 
Vi har gjennom barnehagen samlet inn 
klær, leker, møbler og penger, som vi 
har sendt ned med containere, og 
Svein Ivar og Siri har kjørt ned med 
bussen vår. 
 
I starten av dette samarbeidet, var det 
dårlige kår i Estland, og de hadde det 

vanskelig. Etter mye hjelp fra Norge, har de nå klart å komme seg ut av den 
økonomiske krisen, og har det i dag veldig bra. Vi har fortsatt med 
hjelpesendinger, men i tillegg til barnehagen bidrar vi også til å hjelpe et 
barnehjem og et dagsenter for barn i Narva, «Mercy Center».  
Selv om barnehagen ikke trenger vår hjelp like mye i dag, er dette et 
samarbeid som vi har valgt å fortsette med. Vi har utviklet et vennskap på 
tvers av landegrensene, og barn og foreldre i Solstrålen Barnehage er med 
på å glede mange barn og voksne i Estland.  
 
I Solstrålen barnehage har vi hvert år en omvendt julekalender, hvor vi 
samler inn kalendergaver som sendes til Estland. Her feirer de ortodoks jul, 
og åpner gavene på «Hellige Tre Kongers dag», 6.januar. I forbindelse med 
at Tarvastu Lasteaed mottar våre kalendergaver, sender de oss også gaver, 
bilder, brev og estisk godteri tilbake. Det er alltid spennende å åpne de store 
eskene som kommer derfra.  
I tillegg har pengene som kommer inn ved våre lotteri på FN-dagen og på 
sommerfesten også gått til våre venner i Estland. 
 
Vennskapet blir verdsatt på begge sider, og vi vil i kommende barnehageår 
fortsatt holde kontakten med Tarvastu Lasteaed.  

 
 
 
 
Om dere har lyst til å følge vennskapsbarnehagen vår, kan dere gjøre dette 
her: 
 
Vennskapsbarnehagen vår i Estland - Tarvastu Lasteaed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og 
bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.  
       Rammeplanen, s. 8. 
 
 
 
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. 
Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme 
barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller.  
 
Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen 
kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring 
i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte 
impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og 
internasjonale perspektiver. 
       Rammeplanen, s. 9. 



	

• Hygiene / smittevern 

• Risikoanalyse inneområdet 

 

• Arbeidsmiljøundersøkelse 

• Brukersamtaler alle 

 

 

 

 

• Utelekeområdet 

• Sjekk av utstyr 

• Risikoanalyse, tur i natur 

• Risikoanalyse, tur på sjøen 

• Brannvern / Utstyr 

• Brannøvelse 

 

 

 

• Klargjøring og sjøsetting av båter 

• Lunvik 

 

 

 

 

• Sjekk av utstyr 

• Barnehagens uteområde 

• Livredningskurs 

• Covid-19 oppdatering 

 

 

• Brannvernuke 

• Brannøvelse 

• Sjekk av elektrisk anlegg 

• Hygiene/smittevern 

• Revisjon HMS 

 

 

 

• Sjekk av utstyr 
• Barnehagens uteområde 

• Brukersamtaler nye barn 

• Risikoanalyse uteområdet. 

 

  

• Covid-19 oppdatering 

• Rutiner i vinterkulda 

• Personalsamtaler 

 

 

 

• Inneklima 

• Støy 

 

 

 

 

 

• Bedriftshelsetjeneste 

• Rutiner ved sykefravær 

 

 

• Stor nedvask   

  ute og inne 

 
• FERIE 
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DAGSRYTMEN I SOLSTRÅLEN BARNEHAGE 
 

 
Skogstrolla  

1-3 år 
 

07.15 
Barnehagen åpner 

 
08.00 – 08.30 

Medbrakt frokost  
 

07.15 – 10.00 
Fri lek og aktiviteter 

 
10.00 – 11.00 

Aktiviteter og samling 
 

11.15 
Håndvask og lunsj 

 
11.45  

Sovetid for de minste 
Ut å leke etterpå 

 
14.00 

Ettermiddagsmat og frukt 
 

16.30 
Barnehagen stenger 

 
 
 

 

 
Skjærgårdsungene 

3-6 år 
 

07.15 
Barnehagen åpner 

 
08.00 – 08.30 

Medbrakt frokost 
 

07.15 – 10.00 
Fri lek og aktiviteter 

 
10.00 – 11.10 

Planlagte aktiviteter/samling/turdag 
 

11.15 
Håndvask og lunsj 

 
11.45 

Hvilestund/Ut å leke 
 

14.30 
Ettermiddagsmat og frukt 

 
16.30 

Barnehagen stenger 
 
 

Kjernetiden er mellom kl. 10.00 og kl. 14.00. Da starter vi våre faste aktiviteter, og 
kommer barna etter dette eller skal hentes før, må vi få beskjed. 



UTSTYRSLISTE 
 
Solstrålen barnehage er barnas arbeidsplass i all slags vær, hele året 
rundt. Noen har opp til 9 timers arbeidsdag, så det sier seg selv at 
godt arbeidstøy er en forutsetning for god trivsel. 
 
Naturen og uteområdet en vesentlig del av hverdagen og da trengs 
det klær som passer barnet og årstiden. 
 
Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær! J 
 
UT PÅ TUR, ALDRI SUR! 
- Tursekk: En fin sekk er ikke nødvendigvis en god sekk å gå på 

tur med. Lett tursekk som passer barnets størrelse og som er 
utstyrt med festereim over brystet samt brede skulderreimer gjør 
jobben lettere for barnet. Sekken skal være tydelig merket med 
stort navn utvendig.  

- Sammenleggbart sitteunderlag 
- God matboks som barnet klarer med næringsrikt innhold 
- Tett drikkeflaske 
 
KLÆR 
- Et skift etter den årstiden vi er inne i.   
- Vanntett regntøy som passer barnet. Bukse med strikk under  

støvelen, jakke, og sydvest. 
- Vinterdress som er vind- og vanntett med strikk under skoen.  
- Høst- og vårdress med minimum 10.000 mm i vannsøyle. (Med 

gode klær under, kan denne være vinterdressen!) 
- Tynt ullundertøy. 
- Ulldress eller ullbukse og ullgensere 
- Ullsokker, vanntette votter, god lue (helst uten knyting) og hals 

(ikke skjerf) 

 
 
 
SKO 
- Joggesko eller tilsvarende lette gode sko. 
- Tette og passelige gummistøvler med ullsåle. Helst støvler med 

en såle under, som hjelper til å holde strikken til buksa på plass. 
Ikke støvler med helt flate såler. 

- Varme, vanntette og pustende vintersko (Vi anbefaler Gore-Tex) 
- NB!! Cherrox-støvler kan ikke brukes når gradestokken går noen 

grader under 0 ºC . 
 
Spør oss gjerne! 
 
  

HUSK Å MERKE ALT MED NAVN GODT OG TYDELIG!! 



PROGRESJON 
 
 
 
Alle barna skal få utvikle seg, lære og oppleve progresjon i barnehagens innhold. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn i alle 
aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. De skal være tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.  

Rammeplanen s. 44. 
 
 
I progresjonsplanen beskriver vi hvordan vi arbeider med de syv fagområdene, som er beskrevet i Rammeplan for barnehager. Fagområdene opptrer 
sjelden isolert, de ses i sammenheng og er en gjennomgående del av barnehagens innhold. Planen er delt inn i alderstrinn, under hvert fagområde. 
Selv om planen er delt inn på denne måten, arbeides det ikke isolert med hvert fagområde og alderstrinn. Vi tenker helhetlig og sikrer samtidig at hvert 
fagområde og hvert alderstrinn blir ivaretatt.  
 
 
Progresjonsplanen er laget med utgangspunkt i rammeplanen og ses også i sammenheng med vår årsplan.  
 
 
Personalet skal:  

• Oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av. 
• Planlegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagens innhold for alle barn. 
• Bidra til at alle barn får mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke seg etter. 
• Legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og gjentakelse i barnehagens innhold og arbeidsmåter. 
• Introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer. 
• Sørge for progresjon gjennom bevisst bruk av materialer, bøker, leker, verktøy og utstyr og gjøre disse tilgjengelig for barna. 

 
 
 
 
 
 
 



Kommunikasjon, språk og tekst 
 

1 - 2 år 3 - 4 år 5 - 6 år 
 

• Få kjennskap til sangleker og 
bevegelsesleker, rim og regler. 

• Få kjennskap til eventyr som blir 
visualisert med konkreter. 

• Introduseres for turtaking. 
• Få erfaring med å lese billedbøker. 
• Øve på å peke ut dagligdagse 

gjenstander. 
• Få støtte til å sette ord på sine følelser 

og behov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I tillegg til punktene i første kolonne, skal 
barna: 
 

• Få kjennskap til minst 3 sanger. 
• Få erfaring med å lytte til fortellinger. 
• Øve på preposisjoner (oppå, under, foran, 

bak, mellom, ved siden av, m.m). 
• Lese billedbøker og andre bøker. 
• Oppmuntres til medlesning og 

gjenfortelling. 
• Få kjennskap til adjektiv; stor, liten, og 

farger og mønster. 
• Øve på å bruke spørreord; hvem, hva, 

hvorfor, hvordan. 
• Leke og tøyse med språket. 
• Øve på å følge enkle regler i leker og 

spill. 
• Få erfaring med sortering og 

kategorisering etter farge og størrelse. 
• Øve på å løse konflikter gjennom 

samtale. 
• Kjenne igjen bokstaven sin. 
• Øve på fargenavn. 
• Øve på skriftspråket. 
• Språkgrupper. 

 
 

 

 
I tillegg til punktene i første og andre 
kolonne, skal barna:  
 

• Øve på å ta ordet i en gruppe. 
• Synge sanger med et rikere ordforråd og 

flere vers. 
• Lese dikt, rim og regler med flere vers. 
• Høytlesning fra bøker med mer tekst og 

lenger handling. 
• Oppmuntres til å lage egne tekster og 

historier. 
• Få styrket sin språklige bevissthet, f.eks 

rime, lytte ut første lyd i ord. 
• Utforske skriftspråket, skrive navnet sitt. Bli 

kjent med bokstaver. 
• 5årsklubben, skoleforberedende aktiviteter. 
• Øve på å bruke samlebegrep (frukt, klær, 

møbler, insekt, kjøretøy, osv.) 
• Spill. 

 
 
 
 
 
 



Kropp, bevegelse, mat og helse   
 

1 - 2 år 3 - 4 år 5 - 6 år 
 

• Få erfaring med å vaske hendene før 
maten. 

• Innarbeide gode vaner ved måltidet. 
• Bli kjent med kroppen gjennom sanger, 

rim og regler. 
• Få varierte aktiviteter som videreutvikler 

kroppsbeherskelse og motoriske 
ferdigheter. 

• Påkledning – bevisstgjøring av kroppen. 
Oppmuntres til å bidra til påkledning og 
avkledning selv. 

• Venne seg til å være ute i all slags vær. 
• Øve på å gå på ujevnt underlag. 
• Øve på å gå på tur. 
• Sanseopplevelser både ute og inne, i og 

utenfor barnehageområdet året rundt. 
• Samtale jevnlig i hverdagen med barna 

om følelser; sint, glad, trist.  
•  Få et variert kosthold, hvor de øver på å 

spise og drikke mest mulig selv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I tillegg til punktene i første kolonne, 
skal barna: 
 

• Få erfaring med å vaske hendene etter 
toalettbesøk. 

• Få erfaring med sortering av matavfall. 
• Delta i matlaging. 
• Få kjennskap til forskjell på gutt og jente. 
• Øve opp finmotorikk med f.eks klipping, 

puslespill, perle, maling, tegne og 
konstruksjonslek. 

• Øve på å kle på seg yttertøy og sko.  
• Få erfaring med ball, trille, kaste og ta imot. 
• Øve på å balansere. 
• Sykle. 
• Øve på å smøre maten selv.  
• Lære viktigheten av sunn mat.  
• Samtale om kroppen – min kropp og respekt 

for andres kropp og grenser. 
• Empati og medfølelse. 
• Bli kjent med Henry – Førstehjelp i 

barnehagen. 
 
 

 
I tillegg til punktene i første og andre 
kolonne, skal barna:  
 

• Øve på blyantgrep og bruk av saks. 
• Gå lengre turer hver uke. 
• Oppmuntres til å bli selvhjulpne på toalettbesøk. 
• Bading i oppvarmet basseng. 
• Få økt kunnskap om kroppens funksjon; hjerte, 

blod, muskler, osv.  
• Øve seg på å ta egne valg i påkledning i forhold 

til vær og årstid. Bli selvstendige i 
påkledningen. 

• Få kunnskaper om sammenheng mellom dyr, 
planter og matproduksjon. 

• Få kjennskap til sunn og usunn mat. 
 
 

 
 

                              

 
 



Kunst, kultur og kreativitet  
 

1 - 2 år 3 - 4 år 5 - 6 år 
 
 

• Bli kjent med tradisjonelle 
barnesanger. 

• Lytte og bevege seg til ulike typer 
musikk. 

• Prøve rytmeinstrumenter. 
• Dramatisere enkle eventyr og 

fortellinger med konkreter. 
• Få mulighet til å uttrykke seg gjennom 

ulike uttrykksformer som musikk, 
dans og drama. 

• Kle seg ut. 
• Bli tilbudt ulike formingsaktiviteter 

som å tegne, male, lime, plastelina, 
naturmateriell og gjenbruksmateriell. 

• Bli introdusert for primærfargene. 
• Bruke sansene. 
• Få erfaring med å knytte historier og 

sanger til bilder.  
 
 
 
 
 

 
I tillegg til punktene i første kolonne, 
skal barna: 
 

• Øve på å late som om i lek. 
• Rollelek og dramatisering av eventyr. 
• Øve på å opptre foran andre. 
• Få kjennskap og erfaringer med ulike 

maleteknikker. 
• Lære sangleker. 
• Bruke ulike verktøy, teknikker, 

materialer og teknologi til å uttrykke seg 
estetisk. 

• Få støtte i å oppleve glede og stolthet 
over egen kulturell tilhørighet. 

• Oppleve ulike kulturer i barnegruppa. 

 
I tillegg til punktene i første og andre 
kolonne, skal barna:  
 

• Oppfordres til å være synlig i barnegruppa, 
stå frem og opptre. 

• Synge på ulike arrangement. 
• Bruke instrumenter. 
• Møte ulike kunstuttrykk.  
• Oppmuntres til å kombinere ulike typer 

formingsmateriell til å skape egne 
kunstuttrykk, som bilder, skulpturer, o.l.  
 

 
 

 
                              

 
 
 
 



Natur, miljø og teknologi   
 

1 - 2 år 3 - 4 år 5 - 6 år 
 

• Få kjennskap til noen fisk, dyr, fugler og 
insekt etter barnas interesser. 

• Utforske barnehagens uteområde. 
• Få erfaringer med ulike værtyper. 
• Få kjennskap til hva som skjer i naturen 

til de ulike årstidene. 
• Leke med vann inne og ute. 
• Motiveres til å bygge med duplo og andre 

byggeklosser.  
• Bruke sansene; se, smake, lukte på 

blomster, kjenne på snøen, kjenne på 
sølevann, høre på fuglesang. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I tillegg til punktene i første kolonne, 
skal barna: 
 

• Få kjennskap til navn på dagene. 
• Få erfaring med såing/planting. 
• Få erfaring med naturvern. 
• Få kunnskaper om dyr og dyreliv i 

nærmiljøet. 
• Kildesortering. 
• Få kjennskap til årstidene; hva heter de, og 

hva kjennetegner de? 
• Få kjennskap til Tarkus og grunnleggende 

trafikkopplæring. 
• Bygge med Duplo, Lego og andre klosser. 
• Få kjennskap til båt og båtturer.  
• Få kjennskap til fisk og andre arter i havet. 
• Spikke med kniv. 
• Se etter spor i snøen og ellers i naturen. 
• Få oppleve hverdagsteknologi; telefon, ipad, 

digitale fortellinger på PC.  
 

 
I tillegg til punktene i første og andre 
kolonne, skal barna:  
 

• Øve på månedene, dato og årstall. 
• Få erfaring med kamera, ta bilder selv. 
• Turer i skog og mark hver uke. 
• Få innsikt i miljøvern, bærekraftig utvikling og 

samspillet i naturen. 
• Lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter. 
• Mer utøvende trafikkopplæring. 
• Brannvernopplæring. 
• Få innsikt i menneskets livssyklus. 
• Utforske og eksperimentere med teknologi og 

naturfenomener. 
 

 
 

 
 

                              

 
 
 
 
 
 
 



Antall, rom og form  
 

1 - 2 år 3 - 4 år 5 - 6 år 
 

 
• Høre enkle rim, regler og sanger med 

telling. 
• Høre eventyr med telling og 

matematiske begreper; Bukkene 
Bruse. 

• Få kjennskap til plassering; peke på 
ulike kroppsdeler. 

• Utvikle forståelse for enkle 
matematiske begreper gjennom å 
bruke disse aktivt i hverdagen, f.eks 
stor/liten. Forskjell på opp og ned.  

• Telle sammen med barna og støtte 
deres initiativ til telling. 

• Sortering/kategorisering – etter farge, 
størrelse. Legge likt på likt. 

• Bruke kroppen til å utvikle 
romforståelse – er det plass til meg i 
den hylla? 

• Bruke materiale/leker med ulike 
former, farger og størrelser. 

• Få erfaringer med volum og tyngde 
gjennom lek i sandkassa og med vann. 
 
 
 
 

 
I tillegg til punktene i første kolonne, 
skal barna: 
 

• Vise med fingre hvor mange år jeg er. 
• Se forskjell på myk/hard, tung/lett, 

høy/lav. 
• Videreutvikle plasseringsbegreper som 

bak/foran, ved siden av, først, sist, 
midten, over/under. 

• Leke med matematikk i dagliglivet; 
butikklek, penger, billetter, osv.  

• Bli kjent med tallrekka. Knytte antall til 
tall. En til hver.  

• Få erfaring med puslespill og spill, bruk 
av terning. 

• Bli kjent med formene sirkel, trekant og 
firkant.  

• Bli kjent med ulike tidsbegrep; timer, 
dager. 

• Bruke bøker, spill, musikk, digitale 
verktøy, naturmaterialer, leker, 
konstruksjonsmateriell og utstyr og bli 
inspirert til matematisk tenkning. 

• Bygge og eksperimentere med ulikt 
konstruksjonsmateriell. 

 

 
I tillegg til punktene i første og andre 
kolonne, skal barna:  
 

• Øve på telling fra 1-10. Gjenkjenne noen 
tallbilder og symboler.  

• Gjenkjenne formene som sirkel, kvadrat, 
rektangel og triangel. 

• Lære flere matematiske begrep som lik/ulik, 
flere/færre, kort/lang, tykk/tynn, lett/tung. 

• Øve på å løse enkle regnestykker, gjennom 
lek og spill. 

• Øve på å forstå hvor i rekka man er, først/i 
midten/sist. 

• Få kjennskap til måleredskaper; liter, kilo og 
meter. 

• Lære å orientere seg i enkle kart, f.eks 
skattekart.  

• Enkle oppgaver i Førskolegruppas bok; 
Trampoline. 

 
 

 
                              

 



Etikk, religion og filosofi  
 

1 - 2 år 3 - 4 år 5 - 6 år 
 

• Øve på forskjell mellom mitt og ditt. 
• Øve på å være gode med hverandre. 
• Begynnende vennskap. 
• Dele leker. 
• Få kjennskap til jul og påske. 
• Øve på å ta imot beskjeder. 
• Øve på sosiale ferdigheter; introdusere 

høflighet, takke for maten. 
• Få hjelp til å gå inn og ut av leken, på 

en positiv måte. 
• Ha gode voksne rollemodeller, som 

veileder i forhold til praktisering av 
grunnleggende normer og verdier, 
som toleranse, omsorg, likeverd, 
nestekjærlighet, samt respekt for ulike 
religioner og livssyn. 

• Undre og filosofere over de små ting i 
hverdagen.  

 
 
 

 
I tillegg til punktene i første kolonne, 
skal barna: 
 

• Øve på sosial kompetanse/sosiale 
ferdigheter.  

• Øve opp evnen til å vise empati. 
• Øve på å regulere følelser, egne grenser. 
• Problemløsning/Konflikthåndtering. 
• Samfunnets normer og regler; vise 

oppmerksomhet, svare høflig ved tiltale. 
Si god morgen og ha det.  

• Introdusere at vi er like/ulike. 
• Markerer jul og påske, og få kjennskap til 

hvorfor vi feirer det.  
• Delta i 17.mai feiring og samenes 

nasjonaldag.  
• Respekt for andre barn og voksne. 
• Markere nasjonaliteter i barnehagen. 
• Få kjennskap til FN´s barnekonvensjon 

og markere FN´s verdensbarnedag.  
• Undre og filosofere over hendelser, 

erfaringer og etiske dilemmaer sammen 
med barna. 
 
 

 
I tillegg til punktene i første og andre 
kolonne, skal barna:  
 

• Sette mer ord på følelser. 
• Gi og ta imot hjelp. 
• Selvregulering; å kunne kontrollere seg selv, 

ta ansvar for seg selv. 
• Få oppleve glede ved vennskap. 
• Få erfaring i å ta del i undrende samtale. 
• Bli kjent med og vise respekt for ulike 

religioner og livssyn som er representert i 
barnegruppa.  

• Personalet snakker med barna om kroppen – 
det er deres kropp, og ingen har lov til å røre 
dem hvis de selv ikke vil.  

 
 

 
                              

 
  



Nærmiljø og samfunn 
 

1 - 2 år 3 - 4 år 5 - 6 år 
 

• Øve på navnene til barna og de voksne 
på avdelingen. 

• Gi kjennskap til nærmiljøet gjennom 
samtaler, bilder og turer. 

• Få opplevelse av fellesskapet i 
barnehagen. 

• Få like muligheter, og bli tilbudt de 
samme aktivitetene.  

• Oppleve at diskriminering og rasisme 
motvirkes. 

• Leke og snakke om kjøretøy, fly, tog 
og lignende. 

• Ha brannvernuke. Bli kjent med 
Brannbamsen Bjørnis. 

 
 
 
 
 
 
 

 
I tillegg til punktene i første kolonne, 
skal barna: 
 

• Kunne navnet på barnehagen og egen 
avdeling. 

• Bli bedre kjent med eget nærmiljø, 
samfunnet og verden. Gjennom samtaler, 
utflukter, bilder og bøker. 

• Bli introdusert for personer, steder og 
samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet. 

• Besøke Feviktun, som en del av 
Livsglede for eldre. 

• Besøke Fevik skole og SFO.  
• Få medvirke gjennom å få erfaring med å 

lytte, forhandle, diskutere og få uttrykke 
sin mening. 

• Få hjelp til å orientere seg og ferdes trygt 
i nærmiljøet. 

• Få kunnskap om samefolket og samisk 
kultur. Markere samefolkets dag. 

• Få bredere kunnskap om brannvern. 
 
 
 
 
 

 
I tillegg til punktene i første og andre 
kolonne, skal barna:  
 

• Bli kjent med lokalhistorie. 
• Få oppleve at de kan være med å påvirke 

felleskapet gjennom demokratiske avgjørelser 
og godta avgjørelser er tatt av flertallet. 

• Få innsikt i kulturelt mangfold, ulike levevis og 
ulike familieformer. 

• Få begynnende kunnskap til 
menneskerettighetene, spesielt 
barnekonvensjonen.  

• Delta på arrangement med andre rosaruss i 
nærmiljøet, i forkant av skolestart. 

•  
 

 
 

 
                              

 



Man 2. aug er det planleggingsdag og barnehagen er stengt
Tirs 3. aug er første dag i det nye barnehageåret

Tirs 31. aug er det foreldremøte 18:00 - 19:30
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August 2021
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

31
2

Planleggingsdag
BHG stengt

3 4 5 6 7 1/8

32
9 10 11 12 13 14 15

33
16 17 18 19 20 21 22

34
23 24 25 26 27 28 29

35
30 31

Foreldremøte
18:00 - 19:30

1 2 3 4 5

  Lunsj serveres mandag,   
     t i rsdag og f redag .

Endelig er vi sammen igjen!
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September 2021
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

35
30 31 1 2 3 4 5

36
6 7

Fotografen 
kommer!

8 9 10 11 12

37
13 14 15 16 17 18 19

38
20 21 22 23 24 25 26

39
27 28 29 30 1 2 3

 
 

Tirs. 7. sept kommer fotografen, kl.09:00

     
                       

  Lunsj serveres mandag,
      t i rsdag og f redag! !

BRANNVERNUKE

Gøy
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Oktober 2021
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

39
27 28 29 30 1 2 3

40
4 5 6 7 8 9 10

41
11 12 13 14 15 16 17

42
18 19 20 21 22

Planleggingsdag
BHG stengt

23 24

Vintertid

43
25 26 27 28 29 30 31

 

Fre 22. okt er planleggingsdag og barnehagen er stengt

    Lunsj serveres mandag,
      t i rsdag og f redag! !

Læring
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November 2021
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

44
1 2 3 4 5 6 7

45
8 9 10 11 12 13 14

Farsdag

46
15 16

Fagdag
BHG stengt

17 18 19 20 21

47
22 23 24 25 26 27 28

48
29 30 1 2 3 4 5

 
Tirs 16 nov er det fagdag og barnehagen er stengt

   Lunsj serveres mandag,
      t i rsdag og f redag! !

Nysgjerrighet



 
JULEHØYTIDEN I SOLSTRÅLEN BARNEHAGE 
 
I desember koser vi oss med adventssamlinger. Vi synger 
julesanger, hører juleevangeliet og koser oss med ulike 
juleaktiviteter. 
 
I begynnelsen av desember tar vi en koselig tur til Bjørndalen 
der Maria bor, for å hogge juletre. Her har vi samling og koser 
oss, og om det er snø kan vi ake i dalene der. 
 
Julevandring i Fevik kirke er vi så heldige å bli invitert til hvert 
år. Vi kler oss ut og får høre hva som skjedde den aller første 
julen. 
 

 
 
Lucia-dagen markeres i år mandag, 13.desember, 
forhåpentligvis med besøk fra barnas beste-foreldre og 
oldeforeldre. Barna går i Lucia-tog og har en liten konsert for 
dem og etterpå er det hjemmebakte lussekatter å få! Alltid en 
fornøyelse, for store og små! 
 
 
 

 
 
 
 
Vi håper vi i år kan ha juletrefesten, der 
barna med kjernefamilien inviteres til å se 
julespill av barna, høre på barnas 
julekonsert, gå rundt juletre, og kose seg litt 
i disse travle tider. Hver familie tar med seg 
litt kake hver, og så får alle smake på litt av 
hvert. Så håper vi at nissen tar seg en tur 
også! 
 
Noen dager før jul har vi nissefest i 
barnehagen. Da kler barna seg ut som nisser av alle slag, og vi 
koser oss med nissesamling, nissestreker og nissegrøt. 
 
Omvendt julekalender: 
Den største glede du kan ha, er å gjøre andre glad. Dette gjelder 
selvsagt også i julen. I desember har vi derfor omvendt 
julekalender. Vi åpner nemlig ikke pakkene selv, men sender 
dem til vennskapsbarnehagen vår i Estland. Dette har blitt en 
god tradisjon vi velger å holde fast på. Barna tar med seg en 
innpakket gave. Skriv på engelsk hvem den er til og fra på 
utsiden av pakken. Send gjerne med et kort eller tegning også. 
 
Eks: To BOY 3 YEARS OLD, From Sigrid 

 
Frist for å ta med seg julekalendergave er 

1.desember! 



 God Jul  
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Desember 2021
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

48
29 30 1 2 3 4 5

49
6 7 8 9 10 11 12

50
13 14 15 16 17 18 19

51
20 21 22 23

Lille-julaften

24

Julaften

25

1. juledag

26

2. juledag

52
27 28 29 30 31

Nyttårsaften

1 2

 

   Lunsj serveres mandag,
      t i rsdag og f redag! !

Så går vi rundt...
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Januar 2022
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

52
27 28 29 30 31 1

1. nyttårsdag

2

2. nyttårsdag

1
3

Planleggingsdag
BHG stengt

4 5 6 7 8 9

2
10 11 12 13 14 15 16

3
17 18 19 20 21 22 23

4
24 25

Foreldremøte
18:00 - 19:30

26 27 28 29 30

Man 3. jan er barnehagen stengt p.g.a planleggingsdag
Tirs 4. jan oppstart etter juleferien

Tirs 25. jan foreldremøte kl. 18 – 19:30

          
    Lunsj serveres mandag,

      t i rsdag og f redag! !

Samhold
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Februar 2022
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

5
31 1 2 3 4 5 6

Same-
folketsdag

6
7 8 9 10 11 12 13

Morsdag

7
14 15 16 17 18 19 20

8
21 22 23 24 25 26 27

9
28 1 2 3 4 5 6

 
 

                    

   Lunsj serveres mandag,
      t i rsdag og f redag! !

Kunnskap
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Mars 2022
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

9
28 1 2 3 4 5 6

10
7 8 9 10 11 12 13

11
14 15 16 17 18 19 20

12
21 22 23 24 25 26 27

Sommertid

13
28 29 30 31 1 2 3

     
Oppdagelse

  Lunsj serveres mandag,
      t i rsdag og f redag! !
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April 2022
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

13
28 29 30 31 1 2 3

14
4 5

Solstrålen 
barnehage

28 år

6 7 8 9 10

Palmesøndag

15
11 12 13 14

Skjærtorsdag

15

Langfredag

16

Påskeaften

17

1. påskedag

16
18

2. påskedag

19 20 21 22 23 24

17
25 26 27 28 29 30 1

Ons 13. april er siste dag før påske og barnehagen stenger kl. 12:00

         
 
   

Gøy

  Lunsj serveres mandag,
      t i rsdag og f redag! !



PÅSKEHØYTIDEN I SOLSTRÅLEN BARNEHAGE 
 
 
I de siste ukene før påske har vi påskeverksted, der barna lager et lite utvalg i påskedekorasjoner. Disse får de selvsagt med 
hjem. I denne perioden får også barna høre hva som skjedde de ulike dagene i påska, på flere forskjellige vis. Vi har samlinger 
og aktiviteter rundt temaet, og vi blir invitert til påskevandring i Fevik kirke, noe barna synes er veldig spennende.  
 
Fredag før palmesøndag håper vi at vi kan invitere familien til påskefrokost i barnehagen. Her serveres påskebrød med mye 
deilig tilbehør. 
 
 
 
Vi setter pris på om vi får vite om barna skal ha noe fri i den stille uka før påske. Da tar vi ut avspasering for personalet, 
og setter opp dette i forhold til antall barn som kommer.   
 
Husk at vi stenger kl 12.00 på onsdagen. 
 
 
 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vi tar fri disse dagene i påsken:              Barnets navn:_________________________________ 
 
Sett X 
 
   MANDAG 11.04        TIRSDAG 12.04       ONSDAG 13.04 
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Mai 2022
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

18
2 3 4 5 6 7 1/8

19
9 10 11 12 13 14 15

20
16 17

17-mai!

18 19 20 21 22

21
23 24 25 26

Kr. himmelfart

27

Planleggingsdag
BHG stengt

28 29

22
30 31 1 2 3 4 5

 
Tirs 17. mai går vi i barnetoget på Fevik

Tors 26. mai er det Kr. himmelfartsdag og barnehagen er stengt
Fre 27. mai er det planleggingsdag og barnehagen er stengt

       
        

  

Hipp hurra!

  Lunsj serveres mandag,
      t i rsdag og f redag! !
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Juni 2022
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

22
30 31 1 2 3 4

Pinseaften

5

1. pinsedag

23
6

2 pinsedag

7 8 9 10 11 12

24
13 14 15 16 17 18 19

25
20 21 22 23

St. Hansaften

24 25 26

26
27 28 29 30 1 2 3

Man 6. juni er det 2. pinsedag og barnehagen er stengt

        
 

  
HUSK: Niste og drikke   

  HVER DAG i hele juni!

Opplevelser

N i s t e  o g  d r i k k e
H V E R  DAG  i  h e l e  j u n i !

 



 Eier/daglig leder: 924 08 053 - svein.ivar@solstraalen.no    Styrer: 476 07368 - maria.helen@solstraalen.no
Barnehagen: 370 48372 / 948 26103 - post@solstraalen.no

BIL
DE

Juli 2022
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

26
27 28 29 30 1 2 3

27
4 5 6 7 8 9 10

28
11 12 13 14 15 16 17

29
18 19 20 21 22 23 24

30
25 26 27 28 29 30 31

 
Siste dag før ferien er 1. juli

Sommerferie i uke 27-30
Oppstart etter ferien er tirdag 2. august

 HA EN KJEMPEGOD SOMMERFERIE OG HUSK Å TA 
GODT VARE PÅ HVERANDRE 

  
HUSK: Niste og drikke 

  når du skal på stranden!

Ferie

  


