
 

 

 
 

HØST  

Dyra på gården er utrolig viktige for oss, og lærer oss 

mye om ansvar og omsorg. Barna skal også kjenne seg 

trygge rundt dem. Det daglige stellet er stas for alle, og 

dette er barna med på etter tur, og kunnskap om dyra er 

sentralt i arbeidet vårt. Vi lærer om dyra vi har i 

Smiehavna, og andre dyr, og barna får erfaring med 

fôring og stell.    

Naturen forbereder seg til vinter og det er variert vær 

med sol, regn, vind og vann. Vi kan følge godt med på 

forvandlinger fra grønt til gult, rødt, oransje og brunt før 

bladene faller ned. Vi går på turer til utecampen og ellers   

i nærområdet. Vi følger med på bonden som høster av 

markens grøde. Og vi smaker på noe av det naturen gir 

oss på høsten. 

Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse skal 

legge til rette for opplevelse av bevegelsesglede, 

matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og 

fysisk og psykisk helse. Vi skal gi muligheter til å sanse, 

oppleve og leke og lære med å bruke kroppen. Barna skal 

bli kjent med egne behov, få kjennskap til 

menneskekroppen og lære seg gode vaner for hygiene og 

variert kosthold. Måltidene skal gi grunnleggende 

forståelse av sammenhengen mellom sunn mat og god 

helse. 

FN-dagen 24. okt. markeres med Solsikkefest. Vi lager 

litt kunstverk, og oppfordrer til å kjøpe solsikker. Det blir 

kiosk og kunstsalg. Inntektene går til fadderbarna våre.  

 VINTER  

Dyra på gården flytter inn i fjøset og vi fôrer og steller for 

dem der.  

Naturen går i dvale og fugler flyr sydover. Bakken dekkes 

forhåpentligvis av snø. Noen dyr skifter farge, og kanskje 

vi kan se dyrespor i snøen?   

Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse 

Adventstiden er tid for forventning og glede. Dagene 

fylles med julesang, tenning av lys, juleverksted, fortel-

linger og kirkevandring. Vi feirer Lucia og har grøtfest.  

Karneval. Vi kler oss ut og har felles samling og måltid. 

Vi slår” katta ut av sekken.”  

 

  

VÅR  

Dyra på gården slippes ut av fjøset. Kanskje får 
vi oppleve at nytt liv kommer til gården? Vi fôrer 
og steller for dyra ute.    
Naturen våkner til liv etter vinteren. Trærne blir 
grønne, blomster gror, fugler kommer tilbake og 
insekter kryper frem. 
Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet legger 
vekt på at gjennom opplevelser med kunst og 
kultur, kan vi legge grunnlag for tilhørighet, 
deltakelse og eget skapende arbeid. Barna skal 
få estetiske erfaringer i ulike former som gir dem 
anledning til utforsking, fordypning og 
progresjon. Barnehagen skal legge til rette for å 
videreutvikle barnas nysgjerrighet og kreativitet. 
Vi vil møte på uttrykksformer som billedkunst, 
håndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, 
film, arkitektur og design.  
 

Påsken markeres med påskeverksted, samling 

med dramatisering av påskebudskapet, sang og 

felles påskelunsj for hele barnehagen.  

17.mai feires med en enkel markering i 

barnehagen. Vi har fokus på flagget vårt, synger 

17. mai-sanger og har pølsekiosk.  

 SOMMER  

Dyra på gården får mat og stell ute. Lotte går 
fritt rundt på tunet, og endene svømmer i 
dammen.  
Naturen. Vi tilbringer mye tid ute med bevegelse 
i naturen, turer, bading og lek, gode erfaringer og 
glede over naturens mangfold.  
 
Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet 
 

Sommerfesten arrangeres i juni. Vi hygger oss 

med mat og underholdning, og gjør litt ekstra 

stas på skolestarterne.
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Visjon: – Jeg kan når jeg er trygg!  

Kjerneverdier: ”SER” – Samhold, Engasjement og Respekt 

ARBEIDSMETODER 

Rammeplan for barnehager, (2017), inneholder bestemmelser om barnehagens innhold og 

oppgaver, fastsatt av Stortinget i Lov om barnehager, 17. juni 2005 nr. 64. Barnehagens verdigrunnlag 

skal gjenspeiles i barnehagens pedagogiske arbeid, og lek, omsorg, læring og danning skal sees i 

sammenheng. Vi skal møte barns behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, og sikre 

medvirkning i fellesskapet. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og respekt, likestilling, 

bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet, og 

fagområdene skal gi veiledning for barnehagens innhold.  

Fagområder: Vi har valgt å ha fokus på Kropp, bevegelse, mat og helse og Kunst, kultur og 

kreativitet dette året. Men det vil alltid være et tverrfaglig arbeid, da ingen av de sju fagområdene kan 

stå alene.  

Grupper: Onsdager er det inndeling i grupper på tvers av avdelingene fra kl. 9.30- ca 12.00. De barna 

som er født i 2018 er på turgruppe, «Kråkene», og skal utforske nærområdene med Tim og Camilla. 

Barna som er født i 2019/20 har eventyrgruppe med Tone, Tove, Ane-Mathea og en voksen fra 

Barkebilla. Bilder og planer legges på Kidplan.  

Skolegruppe: Humla har seks skolestartere og det samme har Barkebilla dette barnehageåret. 

Samlinger på onsdager kl. 9.30-12.00. Voksne er Birgitte og Anne-Lise. «Trygg i vann» blir 

gjennomført med 10 ganger til svømmehallen, med Linn, som har livredningskurs, og en annen 

voksen fra barnehagen.  

Måltidene skal være et samlingspunkt for gode og sunne matvaner, en arena for gode samtaler, 

respekt for maten, og gode ferdigheter som forventes rundt matbordet. Vi serverer sunn og variert 

kost, med varmmat en gang i uka. Frukt og / eller grønnsaker til to-mat hver dag, i tillegg til brødmat.  

Bursdager feires med flagg, krone, samling; fokus på barnet, og en liten «godbit» for å markere 

festen.  

Ukeplan og et lite notat på tavla sendes ut hver uke på Kidplan. Dette er en oversikt over ukas planer, 

samt en oversikt over uka som har gått. Informasjon om spesielle dager som bursdager, hvem som er 

ukas småhjelper o.l.   

Trygghetssirkelen – er sterkt knyttet til vår visjon; vi skal være en trygg base og sikker havn for alle 

barna. Alltid være større, sterkere, klokere og god.  

Læring i lek og hverdagsaktiviteter. Gjennom rutiner og selvstendighetstrening i løpet av dagen ser 

vi læring, sosial kompetanse og danning som finner sted i de uformelle læringssituasjonene. Vi bruker 

elementer fra Steg for Steg, Smart oppvekst og har” Ukas Småhjelper”.  

Alle med er observasjonsverktøy vi bruker for å finne ståsted og følge utviklingen hos barna. Dette blir 

grunnlag for foreldresamtaler og tilrettelegging av arbeidet vårt. Ved behov har vi andre 

observasjonsverktøy som vi kan anvende, i nært samarbeid med foreldrene.   

INFORMASJON OG DOKUMENTASJON  

Ukeplaner, månedsbrev og annen informasjon legges ut på Kidplan. Foreldrene har selv ansvar for å 

følge med på den informasjonen som blir lagt ut. 

Mer informasjon om barnehagens innhold og rammebetingelser finnes i barnehagens virksomhetsplan 

og på hjemmesiden www.smiehavna.no. 


