
 

 

 
 
 
 
 
HØST 
Tilvenning er en viktig del av høsten på Marihøna. 
Barna får tid til å bli kjent med omgivelser, 
mennesker og dyr i barnehagen. Trygghet er 
viktig. 
 
”Livet på gården” Dyra er sentrale i arbeidet vårt. 
Vi besøker dyra ofte og barna får de første 
erfaringene med fôring, stell og omsorg for dyra i 
Smiehavna. 
 
Høsten gir oss mange sanseinntrykk. Sol, regn, 
vind, vann, varmt og kaldt er et fint utgangspunkt 
for aktiviteter utover høsten. 
 
Fagområde: Etikk, 
religion og filosofi.  
Kulturelle uttrykk, 
mangfold, undring, 
respekt for hverandre 
og vennskap er det vi 
vil ha spesielt fokus 
på. 
 
Hakkebakkeskogen 
er et felles prosjekt vi 
har på hele huset. Vi 
bruker figurene i 
samling. 
 
Teddybjørnens dag. Bamse får være med i  
barnehagen. Lek og samlingsstund. 
 
FN- dagen markerer vi med temaarbeid, og med 
galleri og kafé en dag i oktober. Inntektene går til 
fadderbarna våre Pun i Thailand og Jhoselin i 
Bolivia.  
 
VINTER  
Vinteren gir oss snø å leke i. Snøen gir oss nye 
erfaringer, og er fin både å skli på og bygge med. 
Vi skal også mate fuglene. Marihønene tilbringer 
litt mer tid inne på denne årstiden. 
 
Dyra på gården flytter inn i fjøset og vi besøker 
dem for å gi mat og kos. 

 
 
 
 
 
 
Adventstiden er fylt med forventning 
 og glede. Vi formidler julebudskapet 
på en enkel måte. Dagene fylles med 
juleverksted, julesanger, grøtfest og lek. 
Vi har adventsamling hver dag i desember. 
 
Karneval har vi i februar, med kostymer, fest og 
leker. 
 
VÅR 
Påsken markerer vi med påskeverksted og felles 
påskelunsj for hele barnehagen. Vi formidler 
påskebudskapet. 
 
Dyra på gården slipper endelig ut av fjøset. Hvis 
vi er heldige, får vi oppleve at nytt liv kommer til 
verden. Marihønene tar del i det ukentlige stellet 
av dyra og sørger for at de får mat, vann og kos. 
 
Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst. 
Barna skal få utvikle sin språkforståelse gjennom 
lek og hverdagsaktiviteter, rim, regler, sang, 
litteratur og tekster. 
 
17.mai feires med en enkel markering i 
barnehagen. Vi har fokus på flagget vårt, synger 
17.mai-sanger og har pølsekiosk. 
 
Været blir varmere, og lek ute blir mer aktuelt. Vi 
har et stort uteområde som må oppdages på nytt. 
Rundt oss begynner det å spire og gro og 
Marihønene skal være der når det skjer.  
 
SOMMER 
Lek ute fyller dagene våre. Vi går ut etter frokost 
og tilbringer store deler av dagen ute. Vi vil passe 
på at både liten og stor får en pause fra solen i 
løpet av dagen. 
 
Dyra på gården er rundt oss og geitene går fritt 
omkring på tunet. Kanskje hesten Asterix vil kjøre 
tur med oss i vogna? 
 
Sommerfesten arrangeres i juni. 
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Visjon: - Jeg kan når jeg er trygg!    
Kjerneverdier: ”SER” – Samhold, Engasjement og Respekt 

ARBEIDSMETODER 

Lek er en viktig erfaringsarena for barna på Marihøna. Barn lærer gjennom lek, og vi jobber derfor med å skape et miljø 
som innbyr til lek. Vi forsøker å ha utstyr og leker tilgjengelig for barna. De voksne tar aktivt del i leken som veiledere. 

Rutinesituasjoner er det mange av på Marihøna. De ansatte er bevisste, og bruker god tid i disse rutinesituasjonene. Vi 
legger til rette for at barna skal få medvirke og ta del i sin egen hverdag. En av oppgavene våre er å sette ord på det vi 
gjør og opptre som språklige forbilder. En annen er å ta barna med på alle de små og store aktivitetene i løpet av dagen 
og la dem bidra og hjelpe til. 

Måltidene skal være et samlingspunkt på avdelingen. Noen ganger deler vi gruppa i to, andre ganger spiser vi sammen 
ved ett langbord. Vi spiser mye ute i sommerhalvåret, og vi har med mat når vi går på tur. Vi har varm mat en dag i uken. 

Bursdager feirer vi med flagg, krone og bursdagssamling. Vi synger bursdagssang og tenner lys. Vi serverer også noe 
godt å spise. 

Samlingsstund er gøy på Marihøna. Her opplever barna tilhørighet til gruppa når de samles rundt felles aktiviteter. Det 
kan være alt fra sang og musikk til eventyr, dukketeater og leker. Samlinger skjer også spontant hos oss. 

Steg for steg er et opplegg som legges til noen av samlingene. Det går på utvikling av sosial kompetanse og har fokus på 
empati, mestring av sinne og problemløsing. Dette er noe som kommer frem i de fleste hverdagssituasjoner. 

Alle med er et observasjonsverktøy vi bruker for å finne ståsted og følge utviklingen hos barna. Det er et grunnlag for 
foreldresamtaler og tilrettelegging av arbeidet vårt. 

OM PLANENE 
Aktivitetsplanen for Marihøna er en grov oversikt over emner vi skal innom i løpet av året. Vi ser nærmere på hva vi vil 
gjøre, hvordan og hvorfor underveis. I tillegg har vi Barnehageloven og Rammeplan for barnehagen som vi forholder oss 
til. Disse ligger til grunn for alt arbeid i barnehagen. 

INFORMASJON OG DOKUMENTASJON 
Tavla i garderoben er stedet der informasjon fra avdelingen blir hengt opp. 
Det blir utarbeidet en ukeplan for avdelingen hver uke. Det blir også skrevet et månedsbrev hver måned (eller 
annenhver.) Begge sendes til foreldrene på e-post. I tillegg henges et eksemplar opp på tavla i gangen. Mer informasjon 
om barnehagens innhold og rammebetingelser finnes i barnehagens virksomhetsplan på hjemmesiden vår 
www.smiehavna.no  

http://www.testdette.no/clients/smiehavna/

