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HØST 

Dyra på gården trenger vår omsorg, og vi har ansvar for 

dem to dager i uka. Da utfører vi praktisk arbeid sammen, 

studerer dyra og undrer oss, snakker om nytteverdi og 

steller for kaniner, høns, Lotte 

minigris, ponniene, ender, katter 

og geiter. Vi erfarer og utvikler tillit, 

empati, kunnskap, vennskap og 

samarbeidsevner, ansvar og 

mestring i gårdsarbeidet. 

Naturen er en viktig arena for lek, læring og utvikling. Vi 

skal oppleve årstidene med alle sanser, utforske dyre- og 

plantelivet rundt oss, kjenne på bevegelsesglede og 

mestring og gi tid og rom for lek. Det blir turer til 

Utecampen og nærområdet, mat på bål, realfagfokus 

med noe potet- og gulrotopptaging, insektsjakt, 

løvbading, raking og fuglemerking. 

Fagområde Kunst, kultur og kreativitet handler om 

estetiske opplevelser som grunnlag for tilhørighet og 

deltakelse. Barnas egne kreative, lekende uttrykksformer 

skal få mulighet til å utvikle seg. Vi skal utforske områder 

som musikk, dans, drama, litteratur og bildekunst, og 

støtte aktivt opp om ungenes lek og uttrykksmåter. 

FN-dagen markerer vi med Solsikkefest; kafé og salg av 

barnas egen kunst. Inntektene går til to fadderbarn i 

SOS-barnebyer. Temaarbeid i forkant om barn i andre 

land og humanitært arbeid – om solidaritet, omsorg, 

toleranse og respekt.  

 

VINTER 

Dyra på gården er i fjøs og stall. 

Naturen er stille om vinteren, landskapet endres, og vi vil 

se det som inspirasjonskilde for kunst. Vi mater fugler og 

ekorn, ser etter dyrespor og får kjennskap til dvale og 

vintersøvn. Vinter betyr utelek i snø! 

Fagområde Kunst, kultur og kreativitet overlapper 

med vårens fagområde utover vinteren. 

Adventstiden fylles med juleverksted, julesanger, 

kirkevandring, Lucia og grøtfest. Daglig samlingsstund 

med tenning av lys, sang, kalender og fortellinger.  

Karneval feires i februar. 

 

 

VÅR  

Dyra på gården skal snart få komme ut på beite og 

i utebur igjen. Kanskje får de unger? 

Naturen våkner til liv igjen, med knopper, blomster, 

blader, insekter og dyreunger. Bonden sår korn, vi 

sår frø og setter noen poteter. I Utecampen skal vi 

leke og bruke forskerlaben og snekkerverkstedet 

vårt. 

Fagområde Nærmiljø og samfunn omfatter 

menneskerettighetene, tradisjoner og tilhørighet til 

nærmiljø, kulturelt mangfold og ulike familieformer. 

Barna skal oppmuntres til å medvirke i egen 

hverdag, i lek og aktiviteter. Skolegruppa besøker 

skolen og blir litt kjent i nærmiljøet.  

Påske markeres med påskeverksted, felles 

påskelunsj og samlingsstund hvor skolegruppa 

dramatiserer påskeevangeliet.  

17.mai markeres med felles temasamling hvor 

skolegruppa dramatiserer hendelsene rundt 

Grunnlovens tilblivelse i 1814. Det blir 17. mai-

sanger, pølsekiosk og is. 

 

SOMMER 

Dyra på gården trives ute sammen med oss, og vi 

omgås dem i hverdagen.  

Naturen inviterer oss ut for lek og aktiviteter: 

Skogsturer, spikking, mat på bål, sangleker, 

rollelek, konstruksjonslek og ballek. I dammen i 

skogen finnes det mange slags dyr. Med håv og 

artsbestemmelsesutstyr skal vi se hva som finnes 

under vannskorpa. 

Fagområde Nærmiljø og samfunn. 

Sommerfesten med mat og underholdning 

arrangeres i juni som avslutning på barnehageåret. 

  



 

 

 

Visjon: – Jeg kan når jeg er trygg!    
Kjerneverdier: ”SER” – Samhold, Engasjement og Respekt 

 

ARBEIDSMETODER  

Grupper: Ukentlig aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene med utgangspunkt i realfag for Bjørnungane 

og eventyr/ fortelling for Eventyrgruppa. 

Skolestarternes planer preges av fagområdet som er i fokus og ungenes medvirkning. Opplegget Trygg i vann 

gjennomføres i Sandefjord svømmehall på høsten. Vi følger barnehagemyndighetens plan for overgang 

barnehage – skole. Denne fremhever arbeid med selvhjelpsferdigheter og sosiale og faglige ferdigheter. 

Selvstendighet: Vi skal i samarbeid med hjemmet bidra til at alle barna utvikler selvhjelpsferdigheter i takt med 

alder og modning. 

Mat og måltider: Barnehagen skal bidra til at barna utvikler gode mat- og måltidsvaner, bordskikk og kunnskap 

om kosthold. Hyggelige rammer rundt felles måltider påvirker matlyst og trivsel, og gir grobunn for god fysisk og 

psykisk helse. Varmmat en dag i uka hvor vi varierer menyen, frukt eller grønnsaker hvert ettermiddagsmåltid. 

Bursdagsfeiring: Bursdagsbarnet er i sentrum for oppmerksomhet i samlingsstund. Bursdagmaten skal være 

et sunt alternativ, frukt/ smoothie el.l. Vi har utarbeidet enkle regler for utdeling av invitasjoner i barnehagen, 

med hensyn til å bygge vennskap og samhold. 

Steg for Steg er utgangspunkt for å lære om sosialt samspill. Vi bruker STOPP-regel, noterer hjerteting (gode 

sosiale handlinger), setter ord på følelser og erfarer problemløsning i hverdagen. Ukentlig vennesamling hvor 

Albert Åbergs univers er utgangspunkt for dukketeater med aktuelle temaer. Rullere på å ha med Albert hjem. 

Rutiner, gode grenser og tydelige forventninger er en viktig del av hverdagen vår. Det er forutsigbart og 

gjenkjennelig og er trygt å forholde seg til for liten og stor. 

Snakkepakken, Språklek: Verktøy for språkstimulering med øvelser, spill, eventyrfigurer m.m. Brukes blant 

annet på skolegruppa og i samlingsstunder. 

Digital praksis: Bruke digitale verktøy i pedagogisk arbeid med barna – utforske, leke, lære og selv skape noe. 

Alle med: Observasjonsverktøy som brukes for å finne ståsted og følge utviklingen hos barna. Grunnlag for 

foreldresamtaler og tilrettelegging av arbeidet vårt.  

OM PLANENE 

Aktivitetsplanen for Barkebilla 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. Slik får også barna være med å påvirke innholdet. Rammeplan 

for barnehagen ligger til grunn for arbeidet vårt og understreker betydningen av medvirkning. 

INFORMASJON OG DOKUMENTASJON 

Månedsbrev og diverse info kan leses på tavle i garderoben. Månedsbrev legges ut i Kidplan. Bilder ligger 

passordbeskyttet i Kidplan og en del ettermiddager vises de på skjerm i barnehagen. 

Mer informasjon om barnehagens innhold og rammebetingelser finnes i barnehagens virksomhetsplan og på 

hjemmesiden www.smiehavna.no 

http://www.smiehavna.no/

