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Litt om avdelingen  

På Alvebarna holder det til ca 10 barn født i året 2016 og 2017. Her jobber tre voksne.  

Dette er  

 Simona, barneveileder i 80 % stilling 

 Dace, barneveileder i 30 % stilling 

 Kristine, pedagogisk leder i 100 % stilling 

 

På barnehagens hjemmeside skriver vi:  

På vår avdeling er vi opptatt av omsorg for hverandre, og respekt for individets 
egenart. Vi ønsker å skape et trygt fellesskap, hvor barna kan oppleve empati, 
samspill og vennskap. Barna skal få bruke naturen og gårdslivet som arena for 
gode opplevelser, utforskning og mestring. For oss er det viktig å fokusere på 
selvstendighetstrening. 

 

Nærmere forklart, betyr dette at vi voksne møter barna med en anerkjennende 
holdning, hvor barnets mening, ønske og opplevelse tillegges verdi. Vi har et fokus på å 
se, høre og lytte til barna i hverdagen, og slik la barna medvirke i egen hverdag. De 
ansatte bruker Trygghetssirkelen som verktøy for refleksjon og drøfting på 
avdelingsmøter. Trygghetssirkelen hjelper oss å være sammen med og støtte barna i 
deres følelser. Med Trygghetssirkelen i bakhodet ser vi lettere barnets behov, når de 
er i utforskning, eller når de trenger trøst. Dette mener vi skaper trygghet for barna.  

Barns sosiale ferdigheter er et viktig fokus hos oss. Gjennom veiledning, og med voksne 
som gode rollemodeller i et inkluderende miljø, ønsker vi at barna skal skape trygge 
relasjoner til hverandre.  Når barn spørres om hva som er viktigst i barnehagen, trekker 
de ofte frem det å ha noen å leke med! Og da må man mestre deltakelse i lek, 
forhandling av roller og regler, og å kunne løse en konflikt -med støtte av tilgjengelige 
voksne! 

Undring, utforskning, prøving, feiling og mestring! Barna skal delta i hverdagsaktiviteter 
som å lage mat, bære ved, rake løv, måke snø, vaske bord, stelle dyra. Med skogen rundt 
oss, ligger uendelige muligheter for fysisk utfoldelse; gå på ski, klatre, hoppe, 
balansere, sykle, gå på sti, gå bratt opp og bratt ned, løpe og mye mer! De voksne i 
barnehagen skal bidra til at barna får utforske, øve seg og til slutt; få den gode 
mestringsgleden! Selvstendighetstrening er en viktig del av hverdagen vår, hvor også 
foreldre bidrar gjennom å øve hjemme, for eksempel i påkledning og dotilvenning. 
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Dagsrytme   

Kl. 06.45: Barnehagen åpner, levering inne på kjøkkenet 

Kl. 07.15: Gå over til lavvoen 

Kl. 7.30:  Frokost, avsluttes kl. 8.30 

Kl. 8.30: Påkledning og lek/aktiviteter/samling 

Kl. 11.00: Lunsj 

Kl. 11.45: bleieskift/hviling 

Kl. 12.00: Lek/aktiviteter 

Kl. 14.00: Fruktmåltid 

Kl. 14.30: Bleieskift  

Kl.14.45 – 16.45 Frilek og hentetid. 

 

Ukerytme 

Dette er et utgangspunkt for hvordan uka vår kan se ut, med forbehold om endringer 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Møtedag, 
avdelingene 
passer 
hverandres 
barn 

Matlaging 
ute/inne 

Vi baker brød 

Riding hver 2. 
uke  

Stell av fjøs 

I partallsuker har 
Kristine kontortid 
hele dagen 

 

Tur i 
nærområdet 

 

Kjernetiden 

Fra kl.09.00-14.00. Denne tiden bruker vi til aktiviteter og turer. I dette tidsrommet er 
det ikke alltid at vi befinner oss i Alveskogen. Dersom barnet deres en dag kommer 
senere enn kl.09.00, eller hvis det skal bli hentet før kl.14.00, skal vi ha beskjed om 
dette. 
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Samlinger 

Hos oss kan en samling være spontan eller strukturert, den 
kan involvere hele gruppa eller noen barn. Ofte stopper vi opp 
ute på tur eller i barnehagen, fordi vi undrer oss over noe. 
Kanskje elgebæsj, en meitemark, et ekorn i treet, is på en 
vanndam, spor av traktor eller andre ting. Vi tar en sang mens 
vi går på tur, eller når vi sitter i sandkassa. I perioder har vi 
mer strukturerte samlinger innendørs. Vi har ei tavle hvor vi 
kan sette opp hvilken dag, dato og hva slags vær det er. Er 
det varmt, kaldt. Hva trenger vi av klær ute nå? Må vi ha 
solkrem? Vi snakker om hvem som er her, snakker og synger 
om et tema vi jobber med, eller forteller et eventyr. 

 

Måltider: 

Barna får alle måltider i barnehagen. 

På Alvebarna spiser vi frokost mellom kl. 07:30 til kl. 08:30 hver dag. De barna som vil 
ha frokost i barnehagen må altså komme senest kl. 08:15. De som kommer etter dette 
må spise frokost hjemme. 

Lunsjen spiser vi ca kl. 11.00. Det varierer mellom brødmat og varmmat. Varmmat lager 
vi helst ute, og maten nytes ofte ute i det fri! 

Frukten spiser vi kl.14.00. Da deler vi opp forskjellig frukt og grønnsaker. Vi spiser 
gjerne et knekkebrød, havregryn og melk eller en yoghurt til. 

 

Barna får ta del i 
forberedelser og opprydding 
etter måltidene. Vi starter 
alltid måltidet med en 
matsang, for å skape delt 
fokus. I matlagingen bruker 
vi gjerne råvarer vi selv 
høster i kjøkkenhagen vår! Vi 
har fokus på et hyggelig 
måltid -hvordan vi skal sitte, 
hvordan vi snakker med 
hverandre, vi spiser opp før 
vi forsyner oss på nytt osv. 

 

Vi forbereder taco på utekjøkkenet vårt 
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Klær 

Vi forventer at alle barna har godt med klær i barnehagen. Vi er aller mest ute, og flere 
økter i løpet av dagen. Tørre barn er glade barn, som lærer seg å elske utelivet! Barna 
trenger dobbelt sett av regntøy, skotøy og vinterdresser. Pass på at barnet ditt har det 
som kreves av skiftetøy i boksen sin til enhver tid, minst to sett. Husk at det viktig å 
bytte ut klærne i boksen innimellom, sånn at klærne passer både barnet, været og 
temperaturen. Sjekk om det er vått og skittent tøy på knaggene deres. Dette må 
sjekkes hver dag. Se nærmere beskrevet hvilke klær som trengs i årsplanens del 1. I 
sommerhalvåret må barnet ha solkrem liggende i barnehagen. Foresatte har selv ansvar 
for at barnet er smurt ved levering, og personalet ettersmører i løpet av dagen. 

 

Turdag 

Vi har et flott nærområde med masse muligheter! Vi har 
fokus på at barna i hovedsak skal gå selv når vi er på tur. 
Eksempler på turmål er koia, lekeplassen bak MC-huset, 
Lykseth gård, eller bekken rett utenfor barnehagen. Vi 
bruker gjerne eget område som turmål, og tar gjerne turen 
til fjøset eller til tunet og leker der. Avhengig av vær tar 
vi med oss matpakke, eller vi griller på tur.  

                   

Husmannspedagogikk 

Husmannspedagogikken står grundig beskrevet i årsplanens del 1. På Alvebarna legger vi 
til rette for god tid, altså masse hverdag som ikke er bundet opp i planer. God tid til å 
leke og utforske fritt. God til tid voksnes tilstedeværelse og tilgjengelighet for barna. 
God tid til å følge barnas interesser og impulser. God tid i hverdagssituasjoner slik at 
barna som ønsker det kan få hjelpe til. Eksempel på gjøremål som denne aldersgruppa 
kan ta del i er; dele opp matvarer i matlaging, vaske og dekke bord, vanne i 
kjøkkenhagen, rake og kjøre bort løv i små trillebårer, mate dyrene, plukke egg, koste 

gulvet, bære ved, strø på glatta og mye mer! Aktiviteter og 
tema vil følge året, dette kommer frem i månedsplanene.  

Dette året vil vi også ta i bruk snekkerboden mer enn vi har 
gjort tidligere. Snekkerboden er nærmest vegg i vegg med 
lavvoen vår, og vi vil i første omgang sette av én uke hver 2. 
måned hvor vi har et prosjekt innenfor trearbeid. Vi har med få 
barn av gangen i alle aktiviteter, slik at det blir en god stund 
for de som bidrar. Vi har en egen liste hvor vi noterer hvem som 
deltar/hjelper til, slik at vi sikrer at alle får tilbudet med jevne 
mellomrom. 
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 Fjøset og dyra 

Å være sammen med dyr styrker barnas sosiale 
ferdigheter. Barna lærer å tolke dyrenes 
kroppsspråk, kommunisere non-verbalt og vise 
respekt. Barna opplever at de må tilpasse sin 
oppførsel etter hva som er bra for dyret, og 
utvikler på denne måten også selvkontroll. 
Barna utvikler evnen til å vise omsorg og 
empati, og vise følelser og kjærlighet. Gjennom 
praktiske gjøremål får barna ta ansvar og får 
opplevelse av mestring. Læren om livets gang 
blir en naturlig del av dyredrift. 

Hver måned har vi ansvar for ett eller to av dyra våre. Det er da vår oppgave å stelle 
båsene, plukker kvister/gress, mate dyrene og se til at alt står bra til. Barna får være 
med i små grupper på 2-3 barn, slik at personalet kan følge opp, og det blir en god 
opplevelse. Barna får eksempelvis mate, kose, ta ut møkk, fylle med halm, plukke 
løvetann. Månedens dyr kommer også til å sette preg på sanger og aktiviteter vi har 
ellers den måneden. For eksempel tar vi en turdag til hestene ved Lykseth gård i august, 
når vi har hest som månedens dyr. I tillegg har vi ansvar for fôring av dyra hver 4. uke, i 
samarbeid med Store Alvene. Personalet fôrer to ganger daglig, når det er mulig får 
barna delta i dette. 

Vi har riding hver 2. uke, for de barna som ønsker. Barna får, så langt det lar seg gjøre, 
ta del i børsting og saling av hest, og så rir vi en liten tur på veien utenfor barnehagen. 
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Bleieskift og -avvenning 

Foreldrene må ta med bleier og våtservietter til barnehagen. Bleiene ligger i kurvene i 
garderoben, samt på stellerommet i hovedhuset. Foreldrene har selv ansvar for å 
etterfylle når det nærmer seg tomt. 

Banrehagen bistår så godt det lar seg gjøre i bleieavvenning. Vår erfaring er at barna i 
starten av dotreningen får det travelt. Hos oss har vi litt avstander til toalettet, samt 
at barna ofte glemmer seg i lek. Barna bør derfor ha en viss kontroll gjennom øving 
hjemme først. Barnehagen og foreldrene finner i samarbeid ut hvordan dette gjøres på 
best mulig måte. 

 

Hviling/soving 

Barnehagen legger til rette for behov for soving i løpet av dagen. Barnet kan hvile/sove 
i saccosekk på gulvet i lavvoen, i hengekøye ute, eller eventuelt i egen vogn med 
nett/regntrekk over. For de barna som ikke sover legger vi til rette for en rolig stund i 
løpet av dagen, eksempelvis at vi har en rolig aktivitet som plastelina eller puslespill, 
eller vi tar med bøker og har lesestund ute. Dette tilpasses barnas behov. 

Bursdager  

For å sette litt stas på barna som har bursdag, lager vi krone, henger ut flagg og har 
bursdagssamling. Dere foreldre kan ta med noe vi kan kose oss med. Vi minner om at det 
er lurt å forhøre seg om allergier på forhånd. 

 

Dokumentasjon 

Hver måned sendes det ut en plan for aktiviteter og tema gjennom Min Fagplan. Hver 
fredag sendes det ut en kort tekst, kalt ukeslutt, på epost til alle foresatte. Her 
beskrives hva vi har holdt på med den siste uka. I tillegg vil det bli lagt ut bilde og tekst 
på barnehagens hjemmeside av og til. I slutten av hver måned presenterer vi bilder fra 
måneden som har gått på en liten skjerm i garderoben. 

 

Samarbeid barnehage-hjem 

Vi utveksler beskjeder og informasjon i leverings- og hentesituasjon. Det er viktig at 
dere deler aktuell informasjon som f.eks. om barnet har sovet dårlig, om det skjer noe 
spesielt i familien for tiden, eller andre forhold som kan påvirke barnet gjennom dagen. 
Ved henting vil dere få informasjon om hvordan barnet har hatt det gjennom dagen. 
Foreldremøte blir avholdt på høsten, eventuelt et møte på våren. Foreldresamtaler 
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gjennomføres med pedagogisk leder i oktober og mars. Det blir skrevet referat fra 
foreldremøter, og notater fra alle foreldresamtaler blir lagt i barnas arkivmapper. I 
forkant av foreldresamtalene kartlegger vi i kartleggingsverktøyene TRAS (språk) og 
Alle Med (generell utvikling), med foresattes skriftlige samtykke. 

Kommunikasjon og samarbeid mellom hjem og barnehage er svært viktig for barnets 
trivsel. Vi ønsker alle former for tilbakemeldinger fra dere! 

 

Trygghetssirkelen 

Personalet på Alvebarna 
bruker Trygghetssirkelen 
som utgangspunkt for 
refleksjon rundt barnas 
følelser og behov. Det 
finnes også kurs i 
Trygghetssirkelen rettet 
mot foreldre, 
helsestasjonen vil være 
behjelpelig med det, om 
ønskelig! 

 

 

 

 

Måned for måned 
I min fagplan presenteres tema/aktiviteter måned for måned. Her kan det forekomme 
endringer gjennom året. 


