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HISTORIKK 

• Solkroken barnehage eies av 

Elverum kommune, og ble bygget 

i 1993. 

• Den har plass til 45 barn i 

alderen 0-6 år, fordelt på 3 

avdelinger. 

 

• Barnehagen ligger på Hanstad, 

og er en del av et etablert 

boligområde som stadig er i 

vekst. 

• Hanstad skole er nærmeste 

nabo. Vi utnytter for øvrig at det 

er kort avstand til Skogmuseet, 

Glomma og Svartholtet. 
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 BARNS MEDVIRKNING 

• Barnehagelovens § 3 slår 
fast: ”Barn i barnehagen  har 
rett til å gi utrykk for sitt syn 
på barnehagens daglige 
virksomhet. Barn skal jevnlig 
få mulighet til aktiv deltakelse 
i planlegging og vurdering av 
barnehagens virksomhet. 
Barets synspunkter skal 
tillegges vekt i samsvar med 
dets alder og modenhet.” 

• Vi vil ta barnas innspill på 
alvor, og ha tid til å gå mer i 
dybden på deres ønsker om 
hva vi skal gjøre. 
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DEN LEKENDE BARNEHAGEN 

• Lek er en frivillig og lystbetont 

aktivitet. Barn leker for å ha 

det morsomt, lære og forstå. 

• Barns medvirkning må komme 

til utrykk ved at vi legger til 

rette for at den frie leken får 

mest tid og mest plass av alle 

aktiviteter gjennom dagen. 

• De skal selv få bestemme 

hvem de vil leke med, hva de 

skal leke  og hvor leken skal 

foregå, innenfor rammer som 

er akseptable. 

 

• Dette krever bevisste og 
ansvarsfulle voksne som evner 
å sette barnas behov i sentrum. 

• Vi voksne skal være gode 
rollemodeller gjennom godt 
samarbeid og positive 
samhandlinger. 

• Voksne skal være aktive 
deltagere og hjelpe de som 
faller utenfor i leken. 

 
 
 

Å ha venner er 

grunnleggende viktig 

for mennesker i alle 

aldre! 
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LEK OG VENNSKAP STYRKER SOSIAL 
KOMPETANSE 

• Rammeplan for barnehager 
vektlegger betydningen av å gi 
barn sosiale ferdigheter. 

• Dette innebærer å kunne 
samhandle positivt med andre 
i ulike situasjoner. Sosial 
kompetanse utvikles 
kontinuerlig gjennom 
handlinger og opplevelser, og 
refleksjon rundt egne og 
andres væremåte. 

• I barnehagen er leken den 
viktigste form for samspill. 

• Gjennom leken lærer barna og 
ta kontakt med andre, vise 
omsorg og omtanke, samtidig 
som de lærer å hevde seg sjøl 
på en måte som tar hensyn til 
andres følelser og behov. 

• I lek knytter barn vennskap på 
tvers av alder og språklig og 
kulturell ulikhet 
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LEK GIR LÆRING. 

• I to år har vi vært med i 
utviklingsprogrammet «LEK 
GIR LÆRING.» 

• Fokus på voksenrollen, 
refleksjon og dialog rundt 
voksnes praksis og adferd 
sammen med barn, er med 
på å styrke kvaliteten på 
arbeidet vårt. Barna skal 
erfare voksne som deltar og 
legger til rette for lek på en 
positiv og spennende måte. 

• Solkroken har hatt mye 
oppmerksomhet rettet mot 
den voksnes 
«tilstedeværelse i 
inneleken.»  

• Vi skal bruke tid på å være 
tilstede sammen med 
barna, både fysisk og 
mentalt. Dette bidrar til god 
lek, og godt samspill mellom 

alle som er i barnehagen. 
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VENNSKAPSBARNEHAGE I NAMIBIA 

• Anglican Activity Center er 
vår vennskapsbarnehage i 
Tsumeb. 

• Vi sender brev, tegninger og 
små formingsprodukter til 
hverandre. 

• Solkroken har foreldrekaffe 
hvor vi samler inn penger 
som vi gir til et felles 
ressurssenter for alle 
barnehagene Tsumeb. 

 

• Vi synes dette arbeidet er 
viktig fordi vi lærer at vi kan 
ha venner som bor langt unna 
oss. 

• Vi lærer at barn har mange av 
de samme behov og ønsker 
som oss, sjøl om de bor og 
lever under helt andre forhold. 

• Vi lærer at det nytter å hjelpe 
andre som ikke har det så bra 
som oss. 

• Dette vennskapet gir oss nytt 
perspektiv på eget og andres 
liv. 
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

• Vi åpner 06.45, og stenger 
17.00. 

• Gi gjerne beskjed hvis dere 
kommer veldig seint en dag. 
Da har vi lettere oversikt 
over behov for personal.  

• Gi alltid beskjed også hvis 
barnet er blitt syk, eller av 
andre grunner ikke kommer 
til barnehagen. 

 

• Hvis det ikke er noen voksne 

i garderoben når dere 

kommer, så vær snill og kom 

ut på avdelingen eller 

kjøkkenet hvor det befinner 

seg voksne som kan ta imot. 
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DAGSRYTME 

 

• Frokost: 8.00 – 8.30. 

o Barna har med seg 
matpakke.  

 

• Lunsj: 11.30 – 12.00. 

o Barnehagen står for hele 
måltidet. Barna smører 
brødmat selv.  

o Barna har med egen 
matpakke til turdager.  

    Beskjed gis på forhånd. 

 

 

• Frukt: 14.30 

o Barnehagen står for dette 
måltidet; frukt/grønt og 
knekkebrød. 

o De som ønsker det må  
    gjerne spe på med frukt,  
    brød, yoghurt el.lign. 
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HENTING                                                  

• Si alltid ifra til personalet når 
dere henter barnet! 

• Da får vi oversikt over hvem 
som er hentet, og får sagt 
”ha det” til det enkelte barn. 

• Barnet bør få mulighet til å 
avslutte leken før det går 
hjem. Rydd gjerne litt før 
dere går! 

• Hvis andre enn foresatte 
henter barnet, vil vi alltid ha 
beskjed om dette. 

• Du bestemmer sjøl når 
barnet ditt hentes. 

• Lek gir vennskap! 
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FEIRING AV BURSDAGER 

• Vi feirer bursdager ved at det 
enkelte barn får full 
oppmerksomhet med sanger, 
krone osv den dagen de fyller 
år.  

• Bursdagsmat venter vi med til 
slutten av hver mnd, da vi 
feirer alle barn som har hatt 
bursdag i den mnd. 

• Vi lar barna velge fra en 
oppsatt meny, og familien 
trenger derfor ikke ta med 
noe eget hjemmefra. 

 

• Vi mener at denne ordningen 
fortsatt vil gi det enkelte barn 
nok positiv oppmerksomhet 
på selve bursdagen, samtidig 
som vi reduserer antall 
ganger vi har bursdagsmat i 
barnehagen. 

• Vær snill å levere invitasjoner 
hjem til barnet, eller rett til 
personalet i stedet for i 
hyllene her i barnehagen. Det 
kan være leit å ikke få noen 
invitasjon! 
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PERSONALET                                              

 

MERKUR, avdeling med plass 
til 9 barn, 0- 1 år: 

• Jorunn Helgesen, 
pedagogisk leder 80% 

• Siv Anita Myhre, pedagogisk 
leder 100% 

• Kirsten P. Guttu, assistent 
50% 

• Monica Fossum, fagarbeider 
50% 

• Kari Riis, assistent 20% 

• Maria Senderud, praksis 
60% 

 

 

MARS, avdeling med plass til 

10-12  barn, 2-3 år 

• Anita Skramstad, pedagogisk 

leder 90% 

• Anne Mellum, assistent 80% 

• Nina Stenbakken, assistent 

100% 

• Kari Riis, assistent 20% 
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PERSONALET 

URANUS, avdeling med plass til 

18  barn, 3-6 år: 

• Katrine Fosse , pedagogisk 

leder 100% 

• Monica Moen, fagarbeider 80% 

• Signe Ingeborg Nyhus, 

fagarbeider 100% 

• Kari Riis, assistent 20% 

• Miryam Vergara, assistent pt 

sykemeldt 

 

Andre stillinger på huset: 

• Kiste Kjernlie, enhetsleder 
100% 

 

Vikarer vi bruker fast: 

• Anne Langerud 

• Merete Johansen 

• Mette Hokstad 
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SAMARBEID MED FORESATTE 

• Barnehagens viktigste 
samarbeidspartnere er 
foreldrene. 

• For at barn og foreldre skal 
trives med barnehagen, er det 
viktig at vi får til et godt 
samarbeid mellom barnehage 
og hjem. 

• Vi ønsker oss foreldre som bryr 
seg, på godt og vondt, og tar 
gjerne imot innspill når det 
gjelder barnehagens opplegg 
og arbeidsmåter. 

• Vi ønsker alle foreldre 
velkommen til å være tilstede i 
barnehagen for å se hvordan vi 
har det, og for å få et innblikk i 
hvordan ens eget barn trives i 
barnehagen. 

• Foreldresamtaler tilbys 2 ganger i 
året, oftere hvis ønskelig. 

• Vi avholder 1 foreldremøte hvert 
år. 

• Foreldrene er representert i 
barnehagens samarbeidsutvalg 
(SU ) som har faste møter 
gjennom hele året. 

• MELD GJERNE SAKER TIL SU! 

15 



INFORMASJON TIL FORESATTE 

MyKid 
• Elverum kommune har inngått 

avtale med MyKid.no som er en 
portal for kommunikasjon mellom 
barnehage, ansatte i barnehagen 
og  foreldre/ foresatte.  

• Portalen er enkel i bruk og sikrer 
at foreldre får all informasjon de 
trenger. 

• Innlogging til portalen forutsetter 
at bruker har tilgang til internett 
og er registrert med et gyldig 
norsk mobilnummer. 

• MyKid har egen app både til 
mobil og nettbrett. 
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Solkroken barnehage 

Johan Falkbergets veg 16 

2407 Elverum 

 

Kontor: 62 43 64 05/ 91 77 35 95 

Mars:  46 89 10 65 

Uranus: 46 89 15 14 

Merkur: 46 89 15 45 

 

E-post: Solkroken.barnehage@elverum.kommune.no 
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