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Solsida barnebeite har sin base på en sol rik plass på 
Brynsås i Gran  kommune. Der har vi ei årestue og en 
lavvo. Vi har lagt vekt på beliggen heten, og har derfor 
valgt oss en plass som gir oss utsikt for sinnets lyst og 
nærhet til elementene. 570 m.o.h. kommer vi høgt 
over dalens skoddehav og de  argeste minus gradene. 
Vi har tilgang til gammel skog,  ungskog, snauhogst, 
beiter og jorder uten å måtte ut på bilvei. Vi har flere 
turmål med lavvoer og gapahuker i gangavstand. 

Vi baserer virksomheten på å være mobile.  
Barna hentes og bringes på avtalte stoppe steder.  
Vi har egen seter inne på skauen som er et populært 
turmål. 

Toppturer, turer til Randsfjorden, museet, biblioteket, 
gårdsbesøk og alt Hadeland byr på av natur og kultur 
benytter vi flittig. 

Solsida er et beite for frittgående barn. Her har solonga 
rikelig tilgang til naturen og elementene. I nærkontakt 
med jord, vann, luft og ild gjennom hele året, leker og 
lærer barna. Naturen har lagt alt til rette for menings-
full aktivitetet. Sansene stimuleres maksimalt, og dette 
er grunnleggende for barnas utvikling på alle områder. 

Vi gir barna god tid til å leke fritt, og plass har de så 
mye de trenger. At barna opplever gleden over naturen 
og kontrastene den skaper, mener vi er viktig for det 
enkelte menneske, for samfunnet og jordkloden.  
Det vil gi dem erfaringer, kunnskaper og respekt for 
naturens betydning i en verden med stor grad av 
fremmedgjøring. 

At barna opplever 
gleden over naturen og 
kontrastene den skaper, 
mener vi er viktig for det 
enkelte menneske, for 
samfunnet og jordkloden.
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JANUAR

Barnehagestart 1)

Snøskulptur-utstilling 
for foresatte og 
besteforeldre 2)

5

U MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

1 1.  2.  3.  4.  5.  

2 6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

3 13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  

4 20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  

5 27.  28.  29.  30.  31.  

1. nyttårsdag

Foreldresamtaler holdes i løpet av denne måneden
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U MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

5 1.  2.  

6 3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

7 10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

8 17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  

9 24.  25.  26.  27.  28.  29.  

Foreldremøte holdes i løpet av denne måneden
1) Samefolkets dag, 6. Vi markerer med samisk mat og lassokasting
2) Karneval, tirsdag 25. 

FEBRUAR

Samefolkets dag 1)

Karneval 2)
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U MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

9 1.  

10 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

11 9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

12 16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  

13 23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  

14 30.  31.  

1) Hakkespettur, 12. til 13. 

MARS

Hakkespettur 1)
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U MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

14 1.  2.  3.  4.  5.  

15 6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

16 13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  

17 20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  

18 27.  28.  29.  30.  

1) Påskefrokost 1. og 2. kl. 07.15-09.30

APRIL

1. påskedagPåskeaften

2. påskedag

PalmesøndagPåskefrokost 1) Påskefrokost 1)

Skjærtorsdag Langfredag



12



13

U MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

18 1.  2.  3.  

19 4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

20 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

21 18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  

22 25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  

MAI

Grunnlovsdag

Kristi Himmelfartsdag

Offentlig høytidsdag

Frigjøringsdagen

1. pinsedag
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U MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

23 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

24 8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

25 15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

26 22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

27 29.  30.  

1) Sommerfest, 10. fra klokka 16.00
2) Besteforeldrekaffe, 16. fra klokka 13.30
3) Hakkespettur, 18.–19. 

JUNI

Sommerfest 1)

Besteforeldrekaffe 2) Hakkespettur 3)

2. pinsedag
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U MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

27 1.  2.  3.  4.  5.  

28 6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

29 13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  

30 20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  

31 27.  28.  29.  30.  31.  

JULI

1) Barnehagen har stengt uke 28–31

Sommerferie 1)
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U MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

31 1.  2.  

32 3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

33 10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

34 17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  

35 24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

36 31.  

AUGUST

1) Barnehagen har stengt uke 28–31 
2) Oppstart for nye barn, 17. 

Oppstart nye barn 2)

Sommerferie 1)
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U MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

36 1.  2.  3.  4.  5.  6.  

37 7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

38 14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

39 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  

40 28.  29.  30.  

SEPTEMBER

1) Foreldremøte, 10. klokka 18.00 
2) Høstfest, 23. klokka 16.00

Høstfest 2)

Foreldremøte 1)
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U MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

40 1.  2.  3.  4.  

41 5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

42 12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

43 19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  

44 26.  27.  28.  29.  30.  31.  

OKTOBER

FN-dagenFN-dagen markeres
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U MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

44 1.  

45 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

46 9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

47 16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  

48 23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  

49 30.  

NOVEMBER

1) Lyktefest, 11. klokka 18.00

Lyktefest 1)
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U MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

49 1.  2.  3.  4.  5.  6.  

50 7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

51 14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

52 21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  

53 28.  29.  30.  31.  

DESEMBER

1) Grautfest, 10. klokka 16.00

Grautfest 1)

1. juledagJulaften 2. juledag
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Det som særpreger barn er bevegelse og liv. Vi ønsker å skape et miljø der 
barn kjenner på livet som bobler i seg og våger å utforske det. Barn er liv og 
liv er bevegelse. Vi voksne i Solsida lar oss begeistre og har tid og rom til å 
oppmuntre barnas initiativ når de leker, fantaserer, tar imot inntrykk, gir uttrykk, 
oppdager og utforsker.

Livsglede Barn er liv og 
liv er bevegelse.
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Leke – Fantasere – Inntrykk – Uttrykk – Oppdage – Utforske 
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Uansett hvordan vi tror verden ble til, er mennesket satt til å forvalte en klode 
med en fantastisk natur. Vi ønsker at barna skal bli glade i, og undre seg over det 
som skjer i naturen. Hos Solsida får barna mange naturopplevelser som vil gi dem  
en følelse av å tilhøre noe – å være en del av noe som er større enn dem.

Eventyrene er en kulturskatt som vekker hele spekteret av følelser i mennesket.
Vi mener at disse er med på å fremme religiøse følelser hos barn fordi eventyrene 
tar for seg det alle religioner handler om – kampen for det gode.

Eventyr er en viktig del av innholdet i Solsida. Vi har reservert oss fra lovens 
paragraf om å oppdra barna i den kristne tro. Det betyr at vi overlater til 
foreldrene å prege barnas livssyn og religiøse tilhørighet. Vi skal imidlertid  
gi næring til spørsmålene og de religiøse følelsene til barna.

De kristne høytidene som jul og påske er en viktig del av vår kultur, og vi ønsker 
å markere dem.

Livssyn Eventyrene er en kulturskatt som vekker 
hele spekteret av følelser i mennesket.
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Det er viktig å sette ord på barnehagens mål, innhold, oppgaver og kvalitet. Det vil gi oss 
mulighet for debatt og kvalitetsutvikling ut fra rammeplanens intensjoner.

Løpende vurdering oppleves som den mest matnyttige. Den er konkret og får betydning 
med en gang. Vi har god anledning til både å veilede og vurdere både hverandre og barna 
gjennom dagen.

Personalmøter har vi en gang i måneden. Da evaluerer vi siste periode og  legger planer 
framover. I tillegg debatterer vi innspill fra foreldre, barnehageleder og media.

I foreldremøtene to ganger i året er i stor grad lagt opp til dialog. Det gir alle muligheten til  
å komme med sine vurderinger. 

Samarbeidsutvalgsmøtene to ganger i året er også en arena for vurdering. Da går vi gjennom 
hva vi har gjort, hvor vi står og noe om framtida. Når årsplanen skal vurderes til godkjenning 
blir også hele virksomheten vurdert. Representantene for foreldrene har, i tillegg til innkalte 
møter, mange uformelle møter med alle foreldrene på de mange fester og arrangementer som 
Solsida arrangerer.

Vurdering
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Utfoldelsen i naturen er særpreget i Solsida. Vi lar barna leke 
uforstyrret i timevis hvis de vil. «Djup flyt»: Fri lek hvor barna 
glemmer tid, sted og rom.

Barndommen er i ferd med å bli institusjonalisert. Vi slår et slag 
for barnekulturen i Solsida. Der kan barna leke uten å føle at  
de blir overvåket og begrenset. De kan bruke stemmen, kroppen  
og kreativiteten sin uten å forstyrre andre.

Vi har ingen tradisjonelle leker. Leketøy laget av voksne virker 
styrende og  forstyrrende på leken. Uten disse bruker barna 
fantasien sin og vi ser at leken blir mer inderlig. 

Fordi vi henter og bringer barna har vi felles start og slutt på 
dagen. Det virker positivt på leken. Vi voksne har muligheten  
til å sette stemningen, tross ulike morgener og start på dagen 
hjemme.

Progresjon ligger helt naturlig i miljøet, ved at barna fra 1–6 år 
leker og utforsker sammen. De små strekker seg hele tiden etter 
de store og får delta mer og mer ettersom de mestrer. Et konkret 
eksempel er når barna lager dumphusker. Noen lager husker 
som virkelig utfordrer, og som fremkaller fryd og glede. Noen 
tilskuere prøver seg på en litt enklere variant, og de aller minste 
nøyer seg med å gå på planken som ligger på bakken. At barn 
får rike, felles opplevelser og dele kunnskaper på mange 
områder, er en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt 
samspill mellom barna. Siste året før skolestart har barna egen 
klubb. Da er de Hakkespetter og har ulike prosjekter, utflukter  
og overnattingsturer. Dette ser alle fram til og snakker om som  
et stort mål.

Lek Vi slår et slag 
for barnekulturen
i Solsida.
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Vi ønsker å gi barna det beste av mat. Derfor bruker vi i stor grad økologiske 
varer og tilbereder maten på beitet. Barna følger med og deltar i matlaginga. 
De smaker, de lukter og magen er beredt når maten er klar. Solonga er fysisk 
aktive og trenger mye og riktig mat. Det er en takknemlig jobb å servere dem. 
Målet vårt er å bruke mest mulig lokale råvarer.

Frokost 
Havregrøt og/eller brødmat

Mellommåltid 
Nøtter, frukt, rå grønnsaker

Lunsj 
Brød (uten hvete) bakt i vedovnen, div. varme retter, ofte fisk eller hjemmelagde 
fiskekaker, varme grønnsaker. Kokkejobben går på omgang og vi inspirerer 
hverandre med stadig nye retter. Barna er sultne og våger å smake på nytt.

Ettermiddag
Frukt, rå grønnsaker

Bursdag 
Meget variert, men fortrinnsvis div. fruktretter.

Mat

Solonga er fysisk 
aktive og trenger 
mye og riktig mat.
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Spis fisk  
– bli frisk
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Vår holdning er at barn tørster etter kunnskap. Det fins ingen grenser for hvor 
mye vi har nytte av å kunne som jobber med vitebegjærlige barn. De spør og 
forsker ustanselig. Miljøet i Solsida er et «El Dorado» for læring. I nærkontakt 
med elementene leker barna seg til erfaringer og kunnskaper. Vi vet at barn 
lærer best når alle sansene er i sving. Dette er vi bevisst og legger til rette for i 
situasjoner gjennom hele dagen. For å kunne ta inn nytt, må barna være trygge 
og trives. Det er gøy å lære.

Hovedvekten av barnas kontakt med fagområdene opptrer i lek, hverdags-
aktiviteter og på turer i nærmiljøet. Fagområdene opptrer sjelden isolert. 

I Solsida har de voksne gjøremål som barna observerer eller deltar i så mye 
de ønsker. Hele dagen er gjennomsyret av aktiviteter som hver for seg kan 
betraktes som et temaopplegg. Personalet er alle utdannet og vet å bruke disse.

Kunnskap Det er gøy å lære!
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Vi setter alt inn på å ha en god atmosfære og trygghet mellom 
alle tilknyttet Solsida. Vi voksne har tid til å leve med barna i et 
aktivt samspill som gir plass til medvirkning for alle. Vi trener på 
å lytte til og å respektere hverandre både voksne og barn. Med 
himmelen som tak har vi god plass til å være den vi er. Alle er 
inkludert i vårt lille økologiske system. Faller en utenfor eller ikke 
trives, oppleves det som en ubalanse som alle har vondt av.  
Vi har forankring i en økologisk tankegang. Det vil si at vi mener 
det er viktig å se barnet i et helhets perspektiv. Barnet påvirker 
omverdenen og omverdenen påvirker  barnet.

Vi har fokus på at barna skal bli selvstendige. Barn vil greie det 
meste sjøl. Vi oppmuntrer dem og har stor tålmodighet med  
å la dem prøve. Selvstendighet handler ikke bare om praktiske 
gjøremål, men også om sosiale ferdigheter. Barna oppmuntres  
til å vise hvem de er og hva de ønsker, og til å ha åpenhet for  
å se andre. Vi mener at barna er like sosialt kompetente som oss. 
Vi voksne er lydhøre og prøver å sette oss inn i barnas ståsted, 
og vi prøver å stå fram som varme, klare og tydelige voksne som 
tar ansvar. Vi har noen klare regler, men mest kommuniserer 
vi med barna og løser sakene underveis. Alle skal vite at deres 
mening har en betydning. Det er fin trening og mye læring  
i dette og vi trives med et levende miljø. Prosessen når barna 
medvirker gir dem erfaringer i selvstendighet, samarbeid og 
demokrati.

Et levende miljø

I Solsida kan vi tove, 
farge garn, male, 
tegne og drive med 
leire – det gjør ikke 
noe om vi søler 
på gulvet.



43



44

Vi gir pengestøtte til en barnelandsby i Monsefu i Peru. Vi samler inn penger 
ved å selge noe barna har laget. Foruten bidraget (som faktisk monner) er målet 
at barna skal få konkrete opplevelser av å hjelpe. Det er også en fin måte og 
lære noe om fysiske og kulturelle forskjeller for barn på. Elisabeth har besøkt 
barnehjemmet og hun møtte et hjem med mye varme og et engasjert  
og kompetent personale. 

Ønsker dere å vite mer om prosjektet kan dere spørre oss, eller lese på 
hjemmesida vår: www.solsida.no 

Prosjekt Peru

Agusto har vært med fra starten. Han var 
altmuligmann og barnas bestefar.

Traumatiske opplevelser var det mange av i 
barnas fortid. Det ble lagt stor vekt på at også 
fritiden skulle være innholdsrik og morsom. 
Psykolog og pedagoger var ansatt til dette 
formålet. Bildet er fra en forestilling for oss 
gjester. De eldste barna takket Norge for 
muligheten de hadde fått.

Ukentlige strandturer var 
store opplevelser for de som 
kom fra slummen.
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Solonga trenger gode klær og mulighet til å regulere kroppstemperaturen på en enkel måte. 
Aktiviteten på en solonge er å sammenligne med en topp-idrettsutøver, og utstyret er viktig.  
I tillegg varierer aktivitetsnivået enormt gjennom hele dagen. Det er greit å tenke 
skorsteinseffekt – godt og varmt nedentil og at dampen og varmen skal kunne slippes ut 
ved å løsne litt i halsen og på hodet. Tenk på vekta på klærne. Jo riktigere barna blir kledd, 
jo mindre vekt er det nødvendig for dem å ha på. 

Tips
• Ull innerst mot kroppen (ull puster og holder varmen om den er våt).
• Flere tynne lag med klær isolerer godt (klær som puster).
• Vindtett ytterst. Buksa må være stor nok og tette godt rundt skoene. 
• Gode sko av lær eller annet pustende materiale (god plass til å røre tærne, lett, bøyelig 

såle, sitter godt rundt ankelen, flate skolisser).
• Ullsokker innerst. 
• Stilongs uten fot.
• Ullvotter, eventuelt med vindvotter utenpå.
• Ull og skinn er best til lue (eventuelt vindtett utenpå). Ikke bomullsluer.
• Silke er bra alternativ til ull. Ull fra alpakkasau veier lite og har flere ganger saue-ulla sine 

egenskaper. 
• Alt tøyet må merkes med navn.

Oppfordring 
• Unngå hele dresser med syntetisk fôr. Barna koker og kan bli slappe, og de fryser lettere 

når de er rolige etter ei økt med fysiske anstrengelser. 
• Sherrox og gummistøvler egner seg stort sett best til skift i sekken. 
• Finlandshetter som ikke kan åpnes er en dårlig løsning. 
• Bomull innerst er ikke brukbart vinterstid. 
• Bruk stoffer som ikke er lett antennelig.

I sekken
Gummibukse nederst i sekken hele året. Deretter et par ekstra sko.

I plastpose: Ullundertøy, tykk ullgenser, tykk ullbukse, vindbukse og vindjakke. 

Øverst i egen pose fra Solsida: 2 par ullsokker, 2 par votter. Bleie (ikke up-and-go)
i egen lomme hvis det finnes. 

Påkledning
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VÅRHALVÅR

Foreldresamtaler: I løpet av januar

Samefolkets dag: 6. februar. Markering med samisk mat og lassokasting

Karneval: Tirsdag 25. februar

Foreldremøte:  I løpet av februar

Hakkespettur: 12.–13. mars

Påskefrokost: 1. og 2. april fra 07.15–09.30

Sommerfest: 10. juni fra klokka 16.00 

Besteforeldrekaffe: 16. juni fra klokka 13.30

Hakkespettur: 18.–19. juni 

BARNEHAGEN HAR STENGT: UKE 28–31

HØSTHALVÅR

Oppstart for nye barn: 17. august

Foreldremøte: 10. september klokka 18.00

Høstfest: 23. september klokka 16.00

FN-dagen: 23. oktober

Lyktefest: 11. november klokka 18.00

Grautfest: 10. desember klokka 16.00

SOLSIDA-BUSSENE

07.15 på Brandbu torg. Avreise 07.30 til Solsida

08.15 på Esso Jaren. Avreise 08.30 til Solsida

Ettermiddag:  
Avreise Solsida 15.40 – Esso 15.45 – Moen skole 15.45 – Sirkusplassen i Brandbu ca. kl 16.00.  
Henting fram til 16.15

TELEFON

Tom  476 41 584  Solveig  468 91 086

Elisabeth  905 52 819  Linda  480 56 638

Frode   970 15 277  Biniam  410 14 765

Mari-Anne  916 14 531  Heidi  418 59 615

Dag  907 68 459

Tint kommunikasjon | tintkom.no


