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Fra august 2019 til og med juli 2020 

 

Litt om avdelingen: 

Lilleputtskogen er en småbarnsavdeling, for barn i alderen 0-2 år, 
som hører til på Tunet. Vårt hovedsatsingsområde er å være ute, på 
tur, og ta vare på dyra våre. Det kommer informasjon om hva vi skal 
gjøre i månedsplanen som blir sendt pr. e-post. På vår hjemmeside 
legger vi jevnlig ut bilder med kommentarer på aktiviteter og annet 
vi har holdt på med i løpet av uken. Vi har også en skjerm i 
garderoben som vi bruker så ofte vi kan til bildevisning.  

 

Tilvenning: 

De yngste, og nye barna vil trenge tett oppfølging, slik at de kjenner 
seg trygge i en ny hverdag. Tilvenning i barnehage er individuelt, og 
kan ta kort eller lengre tid. Vi følger opp hver enkelt etter behov. Vi 
kommer til å dele oss inn i 2 grupper, slik at vi kan imøtekomme 
barnas ulike behov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hvert enkelt barn skal ivaretas med omsorg og respekt. Vi som voksne skal i barnehagen bidra til at 
barna får utforske, øve seg og til slutt; få den gode mestringsgleden! Gjennom inkluderende holdning 
og atferd, ønsker vi å utvikle barnas forståelse av empati for hverandre og utvikle følelse av 
fellesskap. Vi har som mål at alle barna skal få individuell annerkjennelse, og alle skal kjenne 
samhørighet med gruppen.  

Lilleputtskogen er opptatt av: 

Trygghet. Trygghet er grunnlaget for lek og læring, og er avgjørende for barns utvikling. 

Omsorg. De voksne gir omsorg ovenfor barna, og barna gir omsorgen ovenfor hverandre.  

Respekt. Man skal respektere den man er. Gi rom for at barn skal få utfolde seg og utrykke sine 
behov.  

Læring. Læring skjer hele tiden gjennom barnehagedagen. På Lilleputtskogen har vi fokus på uformell 
læring, altså læring i hverdagsaktiviteter.  

Vennskap. Vi lærer om hvordan vi skal være mot hverandre og fremmer positive samspillsmønstre.  

Lek. Gi barna mulighet til å leke. Gjennom leken kan barn dele interesser, bearbeide opplevelser og 
følelser, og utfolde seg fysisk.  

Undring. Man trenger ikke å gå langt for å dra på oppdagelsesferd. Når vi er på tur, er det viktig å 
lære det naturen har å gi oss. Ned på kne og se hva som skjuler seg under mosen eller steinen. 
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Ukeplan/dagsplan: 

• Kjernetid 9 – 14 
•  Måltider og matlaging skal gi barna et 

grunnlag for å utvikle matglede og sunne 
helsevaner (R17). Barna får alle måltider i 
barnehagen. De får servert frokost fra 
7.30 til 8.30, formiddagsmat ca. kl. 10.00 
og et mellommåltid ca kl. 13.30 bestående 
av mye frukt og grønnsaker. I løpet av året 
kommer formiddagsmaten og 
mellommåltidet bli mer fleksibelt, og vi 
kommer til å spise litt senere på dagen. 
Barna skal oppleve at måltidet er en koselig 
opplevelse sammen med andre barn og voksne (Vi tar selvfølgelig hensyn til eventuelle allergier 
og matintoleranser). 

• Turdager: Vi har faste tur dager på fredager hvor vi benytter oss av nærmiljøet, som fjøset, 
gården og skogen. 

• Dagsrytme: Kl: 06.45: Barnehagen åpner 
                   Kl: 07.30-08.30: Frokost 
                   Kl: 08.45: Vi deler oss i to grupper (noen dager er vi samlet) 
                                   Samling/aktiviteter/ut i barnehagen 
                   Kl: 10.00: Lunsj (rød gruppe: aktivitetsrom/blå gruppe: kjøkkenet) 
                   Kl: 10.45: Bleieskift, sovetid 
                   Kl: 13.30: Fruktmåltid 
                   Kl: 14.15: Bleieskift 
                   Lek på avdelingen/ut i barnehagen – hentetid 
                   Kl: 16.45: Barnehagen stenger 

• Stellesituasjon: Foreldre tar med bleier, våtservietter/tørrservietter og evt. sårsalver selv. 
Dette gjelder også kuldekrem om vinter og solkrem om sommern. Alle barn har sin egen hylle 
på stellerommet til dette ol.  

• Inndeling av grupper: Vi deler oss inn i grupper ut ifra hvilken aktivitet som skal utføres.  

 

Bursdager 

Bursdager blir markert ved at vi henger ut flagg, barnet får krone og vi synger bursdagssang. Ønsker 
foreldrene å medbringe noe, f.eks kake/boller/pinneis/muffins, er det mulig. 
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Fjøsukene 

I fjøset rullerer vi på hvilke dyr vi har ansvar for. 
Vi har fokus på å trygge og tilvenne barna til dyrene 
i fjøset. Barna får mulighet til å være delaktige i 
stell av bås, mating av dyrene og til å bli kjent med 
dem. Vi er ofte i fjøset i mindre grupper, dette for 
å skape en best mulig situasjon for både barna og 
for dyrene. Alle barna skal få ha vært i fjøset 
minst én gang i måneden. 

 

Barns medvirkning på avdelingen 

Barnas medvirkning på Lilleputtskogen er at vi ser an barnas dagsform, deres ønsker og behov. Barna 
er med på å medvirke hele dagen. Fra de kommer og til de blir hentet. F.eks. frilek, innspill/ønsker 
som sanger, fortellinger, ønske om å studere konkreter/bilder, å kunne skape noe. Barna har mulighet 
til å delta på voksenstyrte aktiviteter som f.eks. maling, baking, toving, tegning. Hvis barnet gir 
uttrykk for at det ikke ønsker å delta, blir dette tatt hensyn til. All aktivitet skal skje på barnas 
premisser.  

 

Husmannspedagogikk for de minste 

Vi fokuserer på hverdagsaktivitetene våre, og at barna skal få delta på sitt nivå. Det vil si at for de 
minste handler det mye om sansing. De vil ha førstehåndserfaringer der de kan ta og kjenne på det de 
har foran seg. De får være med og delta på arbeidsoppgavene vi gjør gjennom dagen, som vasking 
etter måltid eller stell av dyr, og gjennom dette skal de få en opplevelse av at de er en del av 
fellesskapet og at deres bidrag har betydning. 

 

Dokumentasjon på avdelingen 

Vi skriver på tavla stort sett hver dag, og på slutten av hver uke blir det sendt ut ukeslutt på e-post 
som oppsummerer uken som har vert og har litt aktuell info. I tillegg legger vi ut innlegg på 
hjemmesiden ved spesielle hendelser. Vi har daglig dialog mellom foreldre/foresatte og ansatte i 
levere- og hentesituasjon. Etter hver måned gjennomfører vi en evaluering av månedsplanen og 
generelt på avdelingen. 

 

 

Vi gleder oss til et nytt, gøyalt og spennende barnehageår!  

Velkommen til Lilleputtskogen! J 


