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Velkommen til barnehagen 

I barnehagen vår har vi stor variasjon av områder som vi bruker flittig - både inne og ute. Vi ligger naturnært og landlig til, og 

har uendelige muligheter for ulik lek og aktivitet. Her er en liten presentasjon av rammene vi kan tilby: 

Barnehagehuset 

I  huset vårt har vi tilrettelagt for ulik lek og aktivitet. I 1. etasje er det typiske boltre-, klatre-leker og stor variasjon med leker, 

bøker og formingsmateriell som er egnet for de minste som er framme eller lett tilgjengelig. I 2.etasje er det mere småleker og 

konstruksjonsleker i tillegg til en mengde bøker og spill og enda mer formingsmateriell. Når vi er inne finner vi fram passende 

mengder med leker, driver med kreativ formingsaktivitet, leser, spiller, kler oss ut eller noe annet gøy.  

Vesleskogen og Bingen 

Vi har to inngjerdede områder i barnehagen vår: Vesleskogen og Bingen. Med de minste er det trygt med gjerde rundt oss, og 

de to områdene innbyr til aktivitet og lek på hver sin måte med Mummihus, sklie, sandkasse, redehuske m.m. i bingen, og 

skogsbunn, spennende røtter og trær m.m. i Vesleskogen. Men - også de minste rusler selvsagt utenfor gjerdet på 

oppdagelsesferd i nærheten til fots eller på litt lengre turer med vogner eller bæremeis for de som ikke klarer å gå så langt 

enda. 

Lavvoplassen og skoleplassen 

Lavvoplassen og skoleplassen er hovedbasen for de eldste barna når vi er ute. Der har vi både lekeapparater og områder som 

egner seg til motorisk lek og aktivitet. På sommeren er det populært å sykle, og på vinteren har vi skøytebane og skiløyper på 

området vårt. Vi bytter litt ut hva vi har tilgjengelig inne i lavvoen også - og på den måten blir det en fin variasjon av herjelek, 

rollelek eller å  kose seg med et spill eller noe annet man kan pusle med inne i lavvoen. Kjøkkenhage og drivhus har vi også, og 

der bidrar barna med både å så, vanne og høste.  

                                                                                                                                                                                          
Nærområdet 

I nærmeste nærområde har vi et lite skogholt vi bruker flittig. Vi kaller det 

Trollskogen.  

Ovenfor Trollskogen ligger skogslavvoen vår, og på det området bygges det 

kvisthytter, klatres i trær og lekes med naturmaterialer.  

Grindvolls egen blåmerkede sti går rett forbi barnehagen. De eldste barna er ofte 

på tur til Pynten eller andre turmål i Bolkenmarka. I tilknytning til blåmerka sti er 

det en gøyal hinderløype som vi lett kan besøke. Noen ganger drar vi også på besøk 

for å hilse på sauer og lam, hester og høner - på gårder som ligger i gangavstand. 

.  

 



Felles oppmøtested for alle er barnehagehuset (eller bingen hvis vi er ute). Alle har også felles avslutning av dagen. I 

kjernetiden fra 9.30-14.30 deler vi oss i mindre grupper . Barnehagehuset og de to inngjerdede lekeområdene er 

hovedbase for småbarna, mens storbarna i hovedsak bruker lavvoplassen som sin base.  

Det kommer til å bli noen variasjoner for hvordan vi deler barnegruppa  - selv om tendensen vil være de aldersnære 

gruppene. Vi vurderer hele tiden hvilke behov og interesser de ulike barna har og hva som passer best å delta på for det 

enkelte barn. Variasjonen i gruppeinndeling og oppholdssted fører til ulik lek, aktivitet og opplevelser gjennom uka.  

Hovedgruppene våre er: 

Husetgruppa: de yngste barna 

Lavvogruppa: de eldste barna 

 

Hva jobber vi med i barnehagen? 

Vi jobber først og fremst med at alle barn opplever mestring, glede og trivsel - og at de er betydningsfulle. Og leken er vårt aller 

viktigste fokusområde! Gjennom leken lærer barn sosiale ferdigheter, språk, om vennskap, om å ta hensyn, om å vente, om å 

løse konflikter og mye mer. Vår jobb er å være observante og bidra der det trengs. Noen ganger trengs det litt akutt hjelp til å 

løse en konflikt, andre ganger trengs det litt inspirasjon for å drive leken videre - noen trenger hjelp til å mestre sosiale 

relasjoner, noen trenger språklig støtte, noen trenger hjelp til å våge mer motorisk, noen trenger en liten pause på et fang m.m. 

Uansett skal alle oppleve at barnehagen er et sted der de får støtte til å utvikle seg - og at her er det trygt og godt å være. 

  
Vi voksne er ansvarlige for at dagen tilrettelegges på en god måte for alle barn ved f.eks. å tilrettelegge i miljøet og med 
situasjoner og aktiviteter som skaper en god ramme. Alle barn i barnehagen har sin egen primærkontakt som har et spesielt 
ansvar for å følge opp at hvert enkelt barn opplever nettopp trivsel, mestring og utvikling. Og ikke minst er et godt 
foreldresamarbeid viktig for oss! En god dialog ved henting og levering er naturlig her hos oss - og om det trengs litt mer ro 
rundt en samtale så setter vi av tid til detJ 
 

Vi har også et ansvar for å inspirere til læring. Rammeplanen for barnehager legger føringer for områder vi skal jobbe med: 

natur/miljø/teknologi, kunst/kultur/kreativitet, språk/matematikk, kropp/helse/mat/livsmestring, nærmiljø/samfunn, 

etikk/religion/filosofi.  

Vi jobber med disse temaene gjennom leken, organiserte aktiviteter, temaperioder og dagligdagse gjøremål. Det er viktig å 

bidra med inspirasjon og kunnskap på områder der det allerede finnes en nysgjerrighet og motivasjon - og finne måter å jobbe 

med områder på som er engasjerende og morsomt for barna. Det er faktisk bare da de lærer - 

og barn har rett til å medvirke i egen hverdagJ 

   



Våre aktiviteter gjennom året er knyttet til årstidene, miljøengasjement og våre tradisjoner: 
 

August-oktober:  Innkjøringstid/bli kjent: hjemmebesøk, nye barn ønskes velkommen, nye 

gruppesammensetninger i barnehagen. Mål: alle føler seg trygge i barnehagen, har venner og 

gode relasjoner til store og små. 

 Høstmarkedsaktiviteter: vi lager og ordner istand varer som skal selges på høstmarkedet vårt til 

inntekt for barnehjemmet i Estland. Mål: vi lærer om solidaritet, bærekraft, rettferdighet, 

produksjon og kreativitet.    

 Halloweenfest     

                  Brannvernuker: Vi blir kjent med brannbamse BjørnisJ Mål: kunnskap om brannvern. 

                  Miljøuker: fokus på innhøsting og søplesortering.  

 Musikk og sang: Kjente barnesanger (Bæ, bæ, lille lam - Mikkel Rev - Ro, ro til fiskeskjær m.m.) 

Sanger vi skal synge på høstmarkedet. 

November-desember:  Fugleforing. Mål: kjenne til noen fuglenavn og vite litt om fuglelivet rundt oss. 

            Juleaktiviteter.  Mål: vi lærer om juleevangeliet, nisser, gavmildhet, juletradisjoner. 

 Miljøtema: bruktmarked i garderoben. 

Musikk og sang: Kjente barnesanger og tradisjonelle julesanger. 

Januar-mars:  Temauker med utkledningsfest/trollfest som avslutning. Mål: dykke i dybden i et tema, lære 

fortellinger/eventyr, lage kostymer, ha en skikkelig gøyal fest! 

 Vinteraktiviteter (skøyter/ski/aking): Mål: motoriske utfordringer gjennom lek og moro ute. 

 Påske/vår/påskefrokost. Mål: undre oss over naturen som våkner til liv, og erfare hvordan nytt 

liv viser seg på denne tida. 

 Miljøtema: vi kårer og deler ut vår årlige gjeve gyldne miljøpris til noen i nærområdet som 

utmerker seg med gode grønne holdninger/aktiviteter. 

Musikk og sang: Kjente barnesanger. Sanger og musikk knyttet til temaukene. 

April-juni:  17.mai. Mål: vi reflekterer over frihet og fred.  

 Fuglekasser - de må sees over og kanskje repareres? Hvilke fugler bor i kassene våre?  

Miljøuker med fokus på å så/plante og rydde på området og nærområdet vårt + bruktmarked i 

garderoben. Barnehagen arrangerer årlig bygderyddedugnad i samarbeid med Grindvoll Vel.  

Avslutningsaktiviteter for årets førskolekull. 

Musikk og sang: Kjente barnesanger. Sanger vi skal synge på sommerfesten. 

 



Vi ønsker å være en grønn barnehage som sprer gode holdninger. Målet for miljøaktivitetene våre er å øke 

kunnskapsnivået, skape grunnlag for mer bevisste holdninger, innlemme hjemmene i miljøarbeid og utføre 

miljøagentarbeid i nærmiljøet på en positiv og inspirerende måte. Faste miljøinnslag er gode rutiner i hverdagen 

(søplesortering, gjenbruk, innkjøpsrutiner m.m.), vegetarisk mandag hver uke og månedens miljøtips som henger synlig i 

garderoben. 

Detaljerte  planer legges ut på kalenderen i MyKid. Der er det viktig at dere følger med! Der legger vi ut daglapp, korte 

beskjeder, periodebrev og bilder.  

 
Vår dagsplan: 

7-9.30: Oppmøte i barnehagehuset. Frokost (medbrakt) for de som ønsker fram til 8.30. Lek inne eller ute. 

9.30-14.30: Kjernetid: organiserte aktiviteter, lunch med variert ukemeny, turer, sovetid, fruktmåltid (knekkebrød/brød og 

frukt)og lek. 

14.30-17: Lek og avslutning av dagen. 

Foreldretips: 

- Vær interessert! Følg med på MyKid, snakk med barnet om ting som skjer i barnehagen - se gjerne på bilder for å få 

samtalen i gang. Slå av en liten prat med oss når dere henter, og spør oss om dere lurer på noeJ 

- Hold orden i klær og utstyr. Navnelapper er gullJ Se utstyrslista eller spør oss om dere lurer på noe. Kjøp gjerne brukt! 

- Vær positiv, interessert og inkluderende mot små og store dere møter i barnehagen.  

- Spør oss før dere inviterer til bursdag så ingen blir glemtJ 

- Si ifra om dere vil bidra med noe - hva som helstJ F.eks være med på tur, lære oss noe nytt, komme med en 

overraskelse eller noe helt annet stort eller bittelite. Vi synes det er gøy å bli kjent med dereJ  

- Kaker og søtsaker takker vi høflig nei til. 

- Tenk sikkerhet når det gjelder klær og utstyr: luer med snor, faste hetter på jakker/gensere kan fort hekte seg i ting, 

skistaver med metallspiss - så slike farer vil vi ikke ha!  

Viktige datoer 22/23: 

Tirsdag 2. august:  første dag etter ferien 

Torsdag 1. september:  foreldretur kl.18. Mer info kommerJ 

Mandag 3.oktober:  førskoleforeldremøte kl.17 

Tirsdag 11.oktober:  høstmarked kl. 15-17 

Fredag 4.november:  planleggingsdag/barnehagen stengt 

Fredag 23.desember:  siste dag før juleferie 



Mandag 2.januar:  planleggingsdag/barnehagen stengt 

Tirsdag 3.januar:   første dag etter juleferie 

Fredag 31.mars:   Påskefrokost og siste dag før påskeferie 

Tirsdag 11.april:   planleggingsdag/barnehagen stengt 

Onsdag 12.april:   første dag etter påskeferie 

Fredag 19.mai:   planleggingsdag/barnehagen stengt 

Fredag 30.juni:   siste dag før sommerferie 

Feriestengt i ukene 27,28,29 og 30. Mandag uke 31 er planleggingsdag. 

 

Vi som jobber her: 

 

 

Hege Utheim Øiom  styrer/eier/pedagog     

Morten Utheim Øiom vaktmester/eier/assistent/vikar 

Trine Stabæk   pedagog     

Line Skirstad   pedagog         

Katarina Zawierucha  assistent 

Ingerid Ohren Haugtvedt assistent/vikar 

Karianne Rønningen  fagarbeider    

 

 

Velkommen til små og store J 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


