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Fra august 2019 til og med juli 2020. 

Litt om Hakkebakkeskogen: 

Hakkebakkeskogen er en avdeling for barn fra 2 år.  Vi holder til på 
Tunet. Vi gleder oss over alle mulighetene for nærkontakt med dyr, 
turopplevelser og utforskerglede i skogen, utfordring, og mestring av 
motoriske ferdigheter ved å ferdes ute. Vi er opptatt av å se, trygge og 
støtte barnet individuelt, der barna lærer å stå opp for seg selv.  Samtidig 
er det et mål å etablere et godt fellesskap, og kunne vise hensyn til de 
andre i gruppen. 

Utvikling av språket, er helt sentralt i samhandling med barn i vår 
aldersgruppe. Det å kunne uttrykke seg for å bli forstått, og glede seg 
over dialog i lek og samspill med andre, bidrar til god psykisk helse! I 
barnehagen er vi bevisst verdien av å støtte utviklingen gjennom aktivt å 
bruke ord og begreper i alle våre daglige gjøremål sammen med barna. 

«Trygghetssirkelen» er et viktig satsingsområde i Marihøna barnehage. 
Alle barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, både hjemme og 
i barnehagen. Målet er stadig økende bevissthet om og kompetanse i å 
skape trygghet, vise godhet og regulere barns følelser. Vi vil være 
voksne som hjelper til i lek og vennskap, slik at vi støtter barna til å bli 
trygge personer som tør å utfolde seg sammen med andre. 

 Viktige verdier for oss er: Inkludering, respekt for egenart, omsorg, 
medfølelse, humor og glede! 

 

Dagsrytme:   

                                                                                                                       
På Hakkebakkeskogen har vi kjernetid 9-14.   

• Fra kl. 6.45: Ankomst og frokost. Frokost serveres frem til kl 8.30. 
Barn som kommer senere, må ha spist hjemme. 

• 9.00-10.45: Aktiviteter/Turer/utelek 
• 10.45: Samlingsstund 
• 11.00: Håndvask og lunsj 
• 11.45: Bleieskift 
• 12.00: Soving/hvile/frilek 
• 14.00: Fruktmåltid 
• 14.30: Bleieskift 



3 
 

• Fra 15.00: Lek inne/ute  
• Takk for i dag! 
• 16.45: Barnehagen stenger. 

 

Måltider: 

Det er 3 måltider i løpet av dagen. Varmmat til lunsj serveres ca. 2 
ganger i uken, ellers spiser vi brødskiver. Læringsmål: Barna får etter 
hvert øve seg på å smøre maten selv, og hjelper til på kjøkkenet med 
tillaging og rydding. Vi skal også kose oss med å lage og spise mat ute 
på tur. 

 

 

Turdager:  

Vi ønsker at barna kommer i barnehagen innen kl. 9 disse dagene!  

Vi bruker nærmiljøet vårt og går på tur. Det er rike muligheter for å være 
tett på naturen og følge med på endringer gjennom årstidene.                      
Mål:- Bli glad i naturen. -Glede og samhørighet i felles opplevelser, 
mestring ved allsidige bevegelseserfaringer. Ukedag for turer vil variere, 
og vil i utgangspunktet stå på månedsplanene. Det blir også spontane 
turer i nærmiljøet. Vi er tilbake i barnehagen til hvilestund/soving.                                                                                                                                    

 

Fjøsuker: 

Alle avdelinger har hovedansvar for et dyr/dyregruppe en måned om 
gangen. Så skifter det til nytt dyr neste måned. I tillegg er det faste 
fjøsuker. Det innebærer å fore morgen og ettermiddag. Barna er med 
etter tur i små grupper, og er delaktige i stellet. At vi har et fjøs og 
husdyr, gir rike opplevelser til alle barnehagebarna hos oss. Noen er 
heldige og har dyr hjemme, mens ganske mange har ikke den 
muligheten hjemme, eller i sitt nærmiljø. Hos oss får alle samme 
mulighet til å bli kjent med husdyra. Det er viktig å lære seg å ta vare på 
andre levende vesener. Det ligger mye læring i å ha omsorg for dyr. 
Barna lærer noe om å ta vare på, og ha omtanke for andre enn seg selv. 
Husdyr er avhengig av oss mennesker. Vi lærer barna å ta ansvar, og 
stå i et ansvar. Vi kjenner dyra, og ser når noe avviker fra det normale, 
på dyras atferd, kroppsspråk og lyder. Barna kan lære at dyra er 
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avhengig av at vi ser og kan hjelpe. Interessen for dyr er også en fin 
arena for språkutvikling og bevissthet rundt, tall, størrelser, mengder, 
form og farge. Barna utvikler empati og sensitivitet i å tolke dyrs signaler. 
Dette gir glede og mestring i samvær med dyra, som igjen bidrar til god 
psykisk helse hos barna.  

 

Bleieskift/stell av barnet:  

Vi har 2 ordinære bleieskift + skift ved behov. Dere foreldre er ansvarlig 
for å ha med bleier og våt/tørrservietter og evt. sårsalver til barnehagen. 
Vi sender dere SMS når det blir tomt. Alle barn har sin egen hylle på 
stellerommet. 

 

 

Samlingsstund: 

Vi har samlingsstund ca. 4 ganger i uken. Da er det bl.a. 
eventyrfortelling, sanger & regler knyttet til tema, lek og dramatiseringer. 
Vi øver oss også på engelske ord på f.eks. kroppsdeler, farger og dyr. 
Mål: Ha en «magisk» stund med lek, fantasi og læring. Hvert barn skal 
bli sett som individ. Alle skal ha det godt i gruppefellesskapet. 😊 

  

Bursdager: 

Vi feirer bursdager med sang, bursdagskrone og samlingsstund. Vi koser 
oss med f.eks. is eller kake etter formiddagsmaten. Hvis dere har lyst til 
å ta med kake, is e.a. denne dagen, er det hyggelig, ellers ordner vi noe 
her. 

 

 

Barns medvirkning på Hakkebakkeskogen: 

Barna deltar i hverdagsaktiviteter og fjøsstell tilpasset alder og 
utviklingstrinn. Alle er med på å holde det fint, gjennom å delta i rydding 
på avdelingen, som å legge egne luer, votter, smokker og kosedyr i riktig 
hylle, sette på plass sko etc. Barna øver på å kle på seg selv, hjelpe til 
med å hente dekketøy, ta ut og inn i oppvaskmaskin. Barna velger 
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matsang og sanger og får oppgaver i samlingsstund. Barna deltar med å 
hjelpe til med å holde det fint ute; vi raker, koster, rydder søppel, måker 
snø. 

 

 

Husmannspedagogikk: «Hverdagsmagi!» 

Husmannspedagogikk er naturlig.. Det handler om å inkludere barna i 
hverdagsaktiviteter, og ha tålmodighet og tid til å la barna gjøre ting selv. 
Vi vil invitere barna inn i våre daglige oppgaver, og la barna få en god 
opplevelse sammen med de voksne. Vi utfører viktige oppgaver 
sammen, som gir mye mening og mye mestring: Stell og mating av dyra, 
sanke egg hos hønene, bake brød, plukke havre til fuglenek, røre 
syltetøy og så og høste egne grønnsaker.  Hensikten med gjøremålene 
er åpenbar for barna. Magien kan vi skape ved å knytte læring og lek til 
hverdagsaktivitetene. Vi skal la barna få utforske naturmaterialer som ull 
og trevirke til toving og snekring.   

 

 

 

Bruk av digitale verktøy: 

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og 
læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette 
støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens 
føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Når vi på 
Hakkebakkeskogen bruker digitale verktøy, er alltid personalet i 
interaksjon direkte med barna. Eksempel på bruk: -Musikk og 
bevegelsesprogrammet «Røris». Vi ser på og snakker sammen om 
bilder på bildestrøm i gangen. Vi har også av og til kosestunder sammen 
med Trollskogen, der vi spenner opp stort lerret og ser en hyggelig film.    
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Informasjon og dokumentasjon: 

Dere foreldre skal ha løpende informasjon om den pedagogiske 
virksomheten i barnehagen. På Hakkebakkeskogen er barna små, og 
derfor har den daglige gjensidige informasjonen rundt enkeltbarnet en 
sentral plass. Vi i personalet skal gi dere foreldre tilbakemeldinger om 
barnets trivsel, behov, utvikling og erfaringer. Dette gjøres gjennom 
samtale v. ankomst og avskjed, en generell dagsrapport («Dagen i dag» 
på tavla i gangen), bildestrøm på skjerm. Det faglige/pedagogiske 
arbeidet blir jevnlig evaluert. Vi har foreldremøte hver høst, og dere 
inviteres til foreldresamtaler 2 ganger i året. 
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