Solkollens visjon og verdier
Læringsverkstedet Solkollen er barnehager med særskilt kristent formål. Formålet utdypes i barnehagelovens §1 og §1a. Alle barnehagene i Læringsverkstedet har felles overordnet visjon, verdier og løfter som
plattform for sitt arbeid, dette utdypes i Verdiplattformen. I tillegg har Læringsverkstedet Solkollen sitt eget
visjons- og verdidokument som presenterer barnehagens visjon, verdier og mål for arbeidet. Verdiplattformen
og Solkollens visjons- og verdidokument beskriver hvordan vi ivaretar det samfunnsmandat som er hjemlet i
Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og i vedtekter for Solkollen barnehager.
I følge Rammeplan for barnehager skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og
oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid.
Gjennom gode voksne rollemodeller møtes barna med respekt, forståelse og undring.
Hjerteprogrammet er vårt verktøy i arbeidet med sosial kompetanse, som sammen med
bibelformidling sikrer verdiarbeidet i barnehagen.

Solkollens visjon

Med hjerte for alle
– for barna, familien,
ansatte og nærmiljøet.

Barna
Vår oppgave er å fremelske og forsterke det
unike ved hvert enkelt barn.
Familien
Vi ser på hele familien som brukere av
barnehagen. Vi ønsker å bidra til å styrke
foreldrerollen og barnets oppvekstsvilkår.

I henhold til vår visjon «jobber våre ansatte med hjertet», og
er opptatt av å sette gode spor i barna. De voksne som
arbeider i Solkollen skal kjennetegnes ved å være
nærværende og skape et trygt sted å være barn, foreldre
og ansatte. Med Jesus som forbilde viser vi hvordan alle
mennesker skal møtes med raushet og respekt, og et
menneskesyn hvor alle er like verdifulle.

Ansatte
Vi ivaretar personalet i et inkluderende og
utviklende miljø. Våre ansatte er barnehagens
viktigste ressurs i å nå våre mål og vår visjon.
Nærmiljøet
Vi bidrar aktivt i nærmiljøet. Vi ønsker å være en
positiv bidragsyter i å skape et trygt og godt
oppvekstmiljø for barna.

Solkollens mål
Solkollen barnehage er en del av den gode barndom med forankring i
kristne grunnverdier, og et inkluderende og utviklende fellesskap.

Vår verdiformidling er forankret i
kristen tro og tradisjon
•
Barnehagen formidler sentrale kristne og
humanistiske tradisjoner. Vi markerer blant annet de
kristne høytidene: Jul, Påske, Kristi himmelfart og
Pinse. Hver høst har vi også Høsttakkefest.
•
Barnehagen formidler kristen etikk, gjennom bibelhistorier, og andre verdiformidlende fortellinger.
•
Prososiale holdninger preger hverdagen, det vil si å
dele, hjelpe hverandre, tilgi, vise respekt og raushet
overfor hverandre, både barn og voksne.
•
Barns spørsmål knyttet opp mot tro og livssyn skal
møtes med respekt. Her vektlegges informasjon om
barnets religiøse bakgrunn.

Vi ivaretar personalet i et inkluderende og
utviklende miljø
•
Gode rutiner for intervju, ansettelser, informasjon,
introduksjon, veiledning og oppfølging av alle medarbeidere.
•
Ansatte som arbeider i samsvar med barnehagens
kristne verdiforankring.
•
Et fagteam som inspirerer, utvikler pedagogisk materiell og kurser på det kristne verdifokuset i barnehagen.
•
Trivselstiltak for personalet for å skape et godt og
inkluderende arbeidsmiljø og forebygge sykefravær.
•
Fokus på å ivareta og videreutvikle ansattes
hjertesak, engasjement og talent.

Vi er et godt tilbud til hele familien
•
Hjem og barnehage gir hverandre informasjon og
tar opp aktuelle spørsmål og tema. Dialog fremmer
trygghet og «en rød tråd» i barnas liv, og barnehagen
er et supplement til hjemme
•
Barnehagen skal gå familiene i møte i ulike
livssituasjoner og faser.
•
Avdelingene har samtaler med foreldre/foresatte
angående barnets trivsel og utvikling i barnehagen.
•
Vi har relevante temaer på foreldremøtene, blant
annet for å styrke de foresatte i sin rolle.
•
I barnegrupper der andre religioner og livssyn er
representert, kan enkelte av deres merkedager og
høytider synliggjøres, dersom foresatte ønsker det.

Vi engasjerer oss i nærmiljøet
•
Barnehagen er en møteplass for familiene som er
våre brukere.
•
Barnehagen er pådriver til samarbeid som kan
berike nærmiljøet og barnehagebarna. Eksempel
påskevandring, felles barnehagekor, idrettsdag,
tema-foreldremøter osv.
•
Vi ønsker at våre lokaler skal være en ressurs for
gode aktiviteter i nærmiljøet også utenom våre
åpningstider, i den grad det er hensiktsmessig og
samfunnsnyttig.

Solkollen – en barnehage for alle!
Vårt fokus på kristne verdier, kvalitet på det pedagogisk
innholdet, og den nærværende voksne som vår viktigste
ressurs gjør oss til et barnehagevalg for alle!

