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Fra august 2018 til og med juli 2019.  

Litt om Bjørnehiet: 

Bjørnehiet er en avdeling med 15 barn fra 3-5 år. Vi er 4 voksne som arbeider på 
avdelingen. På Bjørnehiet har vi kjernetid mellom 9-14.   

 

Dagsrytme:  

• Kl. 6.45: Barnehagen åpner 
• Kl. 07.15: Frokost. Frokost serveres frem til kl 8.30. Barn som kommer senere, 

må ha spist hjemme. 
• Kl. 08.45: samlingsstund  
• Kl. 09.00: aktiviteter og utelek/ turdag 
• Kl. 11.00: Håndvask og lunsj 
• Kl. 11.45: Bleieskift/dobesøk 
• Kl. 12.00: Soving/hvile/lesestund/aktivitet/lek 
• Kl. 14.00: Fruktmåltid 
• Kl. 14.30: Bleieskift/dobesøk 
• Fra 15.00: Frilek inne/ute  
• Kl. 16.45: Barnehagen stenger.  

Takk for i dag! 
 

Måltider: 

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

 

Turdager:  

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. Turdager 
vil oftest være på onsdager. Da bruker vi nærområdet, vi går til koia, på gården, 
speiderhuset eller vi besøker de andre avdelingene. Vi kommer også til å begynne med 
kanopadling på Jessnes. Fint om barna kan være i barnehagen til kl. 9 disse dagene. 
Hvilke dager og hvor vi skal på tur står på månedsplanen.  
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Fjøsuker:  

Bjørnehiet har faste fjøsuker, da vi har ansvar for stell av dyra. Det innebærer å fore 
morgen og ettermiddag, og ukentlig skifte høy og flis i alle båsene. 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 ikke har 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. Da lærer barna 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 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, samt 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. Barn som ikke bruker 
bleier har egen kasse for diverse kremer på plassen sin.                                                                                

 

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 matematiske begrep, 
bokstaver og 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. 
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Bursdager:  

Vi markerer bursdager med sang og bursdagskrone. Bursdagsbarnet får velge noe 
hyggelig å gjøre i samlingsstund. Vi koser oss med f.eks. is, kake eller frukt etter 
formiddagsmaten. Hvis dere har lyst til å ta med kake e.a. denne dagen, er det hyggelig, 
ellers ordner vi noe her. Barna pleier å syntes det er stas å ta med seg noe hjemmefra. 

 

Barns medvirkning på Bjørnehiet: 

Barna deltar i hverdagsaktiviteter og fjøsstell tilpasset alder og utviklingstrinn. Alle er 
med på å holde det fint, gjennom å delta i rydding av leker inne og ute: Legge egne luer, 
votter, smokker og kosedyr i riktig hylle, sette på plass sko etc. Barna øver på å kle på 
seg selv, smøre mat selv, hjelpe til med å hente dekketøy, ta ut og inn i oppvaskmaskin. 
Barna medvirker ved at de deltar i samlinger, gjennom samtaler og ved at de for 
eksempel velger matsang og sanger i samlingsstund.  

 

Ha- med dag og magiske stunder 

Barna kan ha med seg leke eller en ting de har hjemme med til barnehagen når det står 
ha- med dag på månedsplanen. Det er da viktig å vite at tingen kan bli borte eller 
ødelagt.  

Magiske stunder er da det plutselig skjer underlige ting i barnehagen. Det kan være slik 
som at vaflene er grønne eller at melka har blitt rosa. Dette synes ungene er spennende 
og moro. Når vi har slike sprell vil ikke stå på månedsplanen, meningen er at det skal 
være litt overaskende � 

 

Inndeling i grupper 

Noen dager kommer vi til og dele barnegruppa opp i grupper på to eller tre. Dette 
avhenger av hva vi skal gjøre, og litt etter alder og aktivitet. Disse ulike gruppene kan 
være at barna bl.a. er med som kjøkkenhjelpere, i formingsgrupper, tur- eller 
fjøsgrupper. 

 

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 Bjørnehiet bruker digitale verktøy, er alltid 
personalet i interaksjon direkte med barna. Eksempel på bruk: -Musikk og 
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bevegelsesprogrammet  «Røris».- Barnet velger musikk til hvilestund.-Se på og snakke 
sammen om bilder på bildestrøm i gangen. Vi vil også ha kosestunder der vi spenner opp 
et stort lerret og ser en hyggelig film.    

 

Dokumentasjon på avdelingen: 

Dere foreldre skal ha løpende informasjon om den pedagogiske virksomheten i 
barnehagen. På Bjørnehiet 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 ved ankomst og avskjed, en ukerapport som sendes pr. E- mail, 
bildestrøm på skjerm og referat fra foreldremøter. Det faglige/pedagogiske arbeidet 
blir jevnlig evaluert.   

  

 

 

 

 

 

  


