Årsmelding for Solstua Barnehage 2014
Møtevirksomhet
Eierstyret i Solstua har avholdt 4 møter.
De som sitter i eierstyret er:
Mariann Våge og Roger Hole fra Holum Skog vel
Remi Bjerknes og Christine Holmen fra Skillebekk Vel
Solstua Barnehage
Barnehagen har et netto lekeareal på 130 kvm. 1 avdeling fordelt på 2 grupper; Skogen og Bekken.
Navnene har sin bakgrunn i at barnehagen tilhører Holum skog og Skillebekk vel.
I 2014 har det vært 22 hele plasser i barnehagen. 4 barn under 2 år og 18 barn over 3 år.
Solstua en felles overhengende visjon laget i samarbeid med alle barnehagene i Nittedal. Visjonen er:
"Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene."
I Solstua barnehage skal vi gi barna opplevelser som gir dem stjerner i øynene. Små og store øyeblikk
som gir glede og følelse av mestring. Barna skal få prøve seg på egne grenser. Noen ganger kan det
gi oss skrubbsår, men sår gror og det kan gro fort med omsorg og tilstedeværelse fra trygge voksne
rundt barnet.
Pedagogiske planer
I 2014 hadde vi «Snakkepakken» som utgangpunkt og verktøy for de pedagogiske planene for
Solstua. Vi har jobbet systematisk med utgangspunkt i å bedre språk og språkforståelse.
Vi har også jobbet med ulike problemstillinger fra barnehagehverdagen rundt temaer som empati,
omsorg, følelser og respekt.
I tillegg til tema er vi igjennom de 7 fagområdene i rammeplan for barnehager gjennom hele året. Vi
følger opp tradisjoner og årstider som en del av dette.
I august 2014 tok vi i mot 8 nye barn i Solstua. Vi tok også imot et barn i desember.
Aldersinndelte grupper har jobbet med forskjellige temaer, da det i hovedsak er barnegruppa som
bestemmer hva vi skal settes fokus på.
Vi har hatt et matematisk opplegg som heter «1,2,3 lek med antall, rom og form» Dette er det
skolebarna som jobbet med. De har vært på besøk på skolen og SFO i regi av barnehagen – hvor de
har blitt litt kjent med det som møter de til høsten i 1. klasse.
Hendelser i 2014
Det har ikke vært grilling på Soltoppen med barn, foreldre og ansatte, da været ikke var på vår side.
I desember hadde vi tradisjonen tro – Lucia feiring i bhg. sammen med foreldrene på ettermiddagen.
Vi har avholdt barnehagens julebord med barna og koste oss med deilig julemat i pent antrekk.
Nissefest hadde vi også, hvor vi gikk rundt juletreet, spiste julegrøt og sannelig kom også nissen en
tur.
Vi har hatt skidag på Harestua.
Foreldresamtaler ble avholdt i mars og oktober.
Vi har også feiret Lucia, bakvendtdag, bamsens dag, karneval, gul dag. Skolebarna hadde en tur til
teknisk museum og overnattet i barnehagen som har blitt tradisjon for den eldste gruppa.
Sommerturen med hele gruppa gikk i år til Kongsgården på Bygdøy.
Det har blitt en del rollespill/teater hvor personalet spiller for barna. Både fra hverdagssituasjoner og
eventyr. Det har blitt tradisjon at personalet spiller «Bygda som glemte at det var Jul» i desember til

stor glede for barna.
Det har vært et begivenhetsrikt år med mange gode opplevelser.
Vi avsluttet barnehageåret som vi pleier med sommerfest og koldtbord for barn, foreldre og personalet.
Da var det høytidelig roseoverrekkelse til skolebarna.
Barnehagen har egen hjemmeside hvor virksomhetsplanen ligger.
Personalet

Pr. 1. januar 2014
Monica Dølven
Hilde Tessem
Liv Karin Farstad
Irene Spidsberg
Marianne Krågstad

Daglig leder/pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Assistent
Barne og ungdomsarbeider
Assistent

100 % stilling
100% stilling
100 % stilling
100% stilling
80% stilling

Vår faste vikar Elisabeth Lange har jobbet som assistent ved behov.
Personalet har hatt 1 planleggningsdag felles for hele kommunen ellers har det vært 4
planleggingsdager.
Personalet i barnehagen har møte på kveldstid en gang i mnd.
Det er gjennomført medarbeidersamtaler.
Monica Dølven
Daglig leder

