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Litt om Småalvene 

Personalet som jobber på vår avdeling barnehageåret 2019 / 2020 er Mari 

(pedagogisk leder), Thea (barnehagelærer), Karina (barneveileder), Marianne 

(barneveileder) og Stina (barneveileder). 

På vår avdeling er vi opptatt av trygghet og ro, og vårt største ønske på vår 

avdeling er at barna skal ha det bra. Hvis et barn har en dårlig dag stiller vi oss 

selv og barnet et spørsmål: Hva kan vi gjøre for å gjøre dagen din bedre? På 

Småalvene har vi planer for hver uke, men det er viktig å poengtere at disse 

planene ikke er hugget i stein. Er det noe uforutsett som oppstår, kan det hende 

at dagens planer settes til side eller blir endret. Vi forholder oss til 

barnegruppens kollektive form, men også barnas individuelle form. Værforhold 

kan også ha innvirkning, men i liten grad. 

Vi ønsker å fylle hverdagen med musikk, rytme og kreative aktiviteter. Vi ønsker 

også at barna skal få hjelpe til der de kan hjelpe til. Vi ser at barn ønsker å bli 

inkludert, selv i trivielle aktiviteter som å koste og kaste søppel. Det å bli 

inkludert i hverdagens aktiviteter gir mye glede for barna og det gir rom for de 

ansatte på avdelingen til å sette ord på det holder på med. 

På avdelingen har vi 3 hyller for barna. Vi har en hylle i yttergangen for uteklær, 

sko, luer, votter, osv.  Vi har en hylle i innergangen for tørt skift, ekstra sokker, 

strømper, kosebamser, smokker, osv. Den siste hyllen er på stellerommet. Der 

fyller foreldrene på med bleier når det er tomt, det samme med våtservietter 

(eventuelt tørrservietter), sårsalver, og andre ting som er nødvendig på 

skifterommet. 
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Dagsrytme på Småalvene 

Barnehagen åpner klokken 06:45 og på Småalvene starter frokosten klokken 

07:30. Kjernetiden på avdelingen og i barnehagen generelt er mellom klokken 

09:00 og 14:00. Kjernetid markerer tiden på dagen hvor aktiviteter oftest 

finner sted. 

I tillegg til frokost serverer vi lunsj en gang mellom 10:00 og 11:00. Vi er en 

utebarnehage og er mye ute, dermed varierer tiden ofte med tanke på når vi 

bestemmer oss for å gå inn. Varierer også litt fra vinter til vår, sommer og høst 

med tanke på bekledning (det går for eksempel fortere å komme seg inn på 

sommeren, enn det gjør på vinterstid).  

Fruktmåltidet serverer vi ca. 14:00 når barna er våkne etter sovetid. 

 

Ukens rytme  
Mandag: Mandager brukes til formingsaktiviteter, eventuelle prosjekter i 

forbindelse med forming, og vi har sangstund før lunsj. 

Tirsdag: Drar vi på faste turer til fjøset eller til steder i nærområdet.  Vi baker 

brød/brødmat. 

Onsdag: Vi koser oss på avdelingen med varmmat til lunsj, formingsaktiviteter og 

samling/sangstund. Ellers bruker vi onsdager til, etter forholdene, frilek ute og 

inne. 

Torsdag: Vi arrangerer lesegruppe og felles lekegrupper ute sammen med Store-

Alvene og Alvebarna fordi det er møtedag i barnehagen. Rullerende uker med 

avdelingsmøter og pedagogiske ledermøter.  

Fredag: RIDNING og frilek. 
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Bursdager på avdelingen 

Barna på avdelingen har alle bursdag i løpet av barnehageårets og vi markerer 

dette på avdelingen. Vi avtaler med foreldre hvilke dag vi skal markere og om 

foreldrene ønsker å bake kake, muffins, ta med is, eller lignende. Vi lager kroner 

og koser oss med det foreldrene sender med enten til lunsj eller til 

fruktmåltidet. 

 

Tilvenning på Småalvene 

På Småalvene blir vi, fra starten av, 14 barn denne høsten, hvorav 8 av de er nye 

på avdelingen og i barnehagen. Vi gleder oss til å bli kjent med alle sammen! Vi 

kommer til å dele oss inn i mindre grupper, slik at vi kan imøtekomme barnas ulike 

behov. De minste, 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.                                                                           

Hvert barn skal ivaretas med omsorg og respekt for dets egenart. Vi skal som 

voksne 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.  

Husmannspedagogikk 

Denne høsten skal vi innføre husmannspedagogikk i vår barnehage, det står 

grundig beskrevet om denne pedagogikken i årsplanen del 1. Vi på små-alvene 

kommer til å ha mye fokus på at barna får delta i de daglige gjøremålene, som å 

koste gulv, dekke bord, være med på brødbaking, dele opp matvarer, smøre egen 
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brødskive, være med på dyrestell osv. Aktiviteter og tema vil følge året, dette 

kommer frem i månedsplanene.  

Vi kommer til å mye fokus på barns medvirkning. Vi vil la barna gjøre ting på sin 

måte med veiledning fra de voksne. Det er kanskje første gangen barna gjør 

enkelte ting, og vi vil la dem utforske og finne ut av ting, men veilede dem i riktig 

retning. Noen ganger tar det lengere tid enn om de voksne skulle gjort det. Men 

hva gjør vel det? Det er viktig i en ellers stressende hverdag, at vi prøver å 

stresse litt ned i barnehagen, slik at barna kan lære mens de gjør og undre seg 

over nye ting de finner ut av. 

På Små-Alvene vil de voksne være tilstede for barna, undre seg sammen med 

barna og gripe de situasjonene hvor barna er motiverte for læring. Vi har planer 

for hva som skal skje og har kanskje et mål for en tur, men blir vi opptatt med 

noe annet, er det også helt greit.  

Det er viktig for barna å føle at de mestrer noe, og vi vil vise barna dette 

gjennom å oppmuntre, trøste, veilede og glede oss sammen med barna. Vi voksne 

skal være tilstede gjennom hele dagen og fange opp situasjoner og oppmuntre 

barna til å prøve nye ting. Sammen med Små-Alvene er det viktig å gå ned på 

deres nivå og være sammen med dem og se verden fra deres ståsted. Er vi inne, 

er det gjerne på gulvet det skjer. Gjennom å få prøve nye ting, gjerne sammen 

med en voksen, vil barna kunne vokse mye ved å føle en mestring. Neste gang, vil 

de kanskje prøve ut den sammen tingen selv.  

 

Hvordan jobber vi med dyrene våre på vår avdeling  

Vi ser at barn tiltrekkes av dyr og det skaper mye glede og trivsel i barnehagen. 

Igjennom å være med på å fôre, stelle og kose med samtlige dyr, utvikles evnen 
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til å ta ansvar, vise omsorg og empati helt naturlig. Gjennom omsorg lærer barn å 

vise følelser og kjærlighet. Barna opplever at de må tilpasse sin oppførsel etter 

hva som er bra for dyret og utvikler på denne måten også selvkontroll. 

Vi tar med barna for å besøke dyrene minst en gang i uken, med større grupper 

og mindre grupper. Vi har en islandshest som går ute hele året. Den heter Lyxur.  

I fjøset får barna møte høner, marsvin og kaniner, i tillegg til at de kan hilse på 

grisen Vesla og dverggeita Sofie. I Alveskogen kommer det sauer i løpet av 

sommeren. 

 

Mål for «Dyrene 

våre»:  

For å nå disse målene må vi: 

Vi skal bli kjent med 

dyrene vi har på 

gården i løpet av ett 

år i barnehagen. 

Vi har fokus på ett, eller en gruppe, av dyrene i 

barnehagen 2 måneder om gangen. Vi kommer til å 

besøke det aktuelle dyret minst annenhver uke for å 

hilse på dyret, klappe det, stelle med det, osv. 

Utvikle evner til å ta 

ansvar 

Vi må gi barna mindre oppgaver å gjennomføre når vi er 

sammen med barna. Barna kan hjelpe til med å samle 

halm i trillebåren, gi høy til hesten, gi kraftfor til 

Vesla, osv. 

Utvikle evnen til 

omsorg og empati 

Her er det viktig å gå foran som et forbilde. Vår 

oppførsel skal gå foran som gode eksempler. Vi må gå 

foran som omsorgsfulle mennesker. 

Utvikle evnen til 

selvkontroll 

Vi holder oss til faste rammer i barnehagen, som barna 

må forholde seg til, både sammen med dyr og i 

hverdagslige situasjoner. Vi øver på og berømmer 

ønsket oppførsel. 
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Få innsikt i at riktig 

fôr til dyra er viktig 

og hvorfor. 

Vi må sette ord på hva vi gjør og hvorfor vi gjør det vi 

gjør når vi er sammen med dyr, i fjøset, eller lignende, 

også når vi leser om dyr. Det er viktig å sette ord på 

den omsorgen og respekten man må ha for dyr. 

 

Månedsplaner for hvordan vi jobber med dyrene 

August Vi skal bli kjent med de små dyrene i barnehagen vår (marsvin, 

kaniner, høner). Fast tur til fjøset hver uke med to barn og en 

voksen. Fokus: Barna skal bli kjent med dyrene, hva liker de? 

Hvordan ser de ut? Hvordan kjennes de ut? Hvordan koser vi 

med dem? m.m. 

September Vi skal bli kjent med de større dyrene i barnehagen (grisen og 

geita). Fast tur til fjøset hver uke med minst to barn og en 

voksen. Fokus: Barna skal bli kjent med dyrene, hva liker de? 

Hvordan ser de ut? Hvordan kjennes de ut? Hvordan koser vi 

med dem? m.m. 

Oktober Vi skal bli kjent med hestene våre. Fast tur til fjøset hver uke 

med to barn og en voksen. Fokus: Barna skal bli kjent med 

dyrene, hva liker de? Hvordan ser de ut? Hvordan kjennes de 

ut? Hvordan koser vi med dem? m.m. 

November I oktober ble vi bedre kjent med hestene og vi vil bruke 

denne måneden på å fortsette med å besøke hestene og de 

barna som vil prøve å ri skal få lov til det. Vi fortsetter også å 

besøke de andre dyrene. 

Desember - 

Mars 

Vi fortsetter med å besøke dyrene i fjøset ukentlig. 

April - Juli Vi besøker fjøset ukentlig og starter opp igjen med ridning 
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annenhver uke. Ettersom det er en stund siden ridning 

trenger kanskje barne en ny bli-kjent-runde med hestene. 

 

Dyrenes båser må stelles ofte. Alle avdelingene har hver sin gruppe med dyr som 

ansvarsområde hver måned. Vi på Småalvene har fått ansvar for å ordne og 

stelle for disse dyrene: 

AUGUST SEPTEMBER 

Sauene Kuene 

OKTOBER NOVEMBER 

Kaninene Geita 

DESEMBER JANUAR 

Hønene Hestene 

FEBRUAR MARS 

Marsvinene Sauene 

APRIL MAI 

Grisen Hestene og kaninene i Alveskogen 

JUNI JULI 

Geita Kuene 

 

Barns medvirkning på avdelingen 

Medvirkning i barnehagen og sammen med småbarn handler om mer enn 

medbestemmelse og selvbestemmelse. Medvirkning handler om at barna får 

påvirke hverdagen i barnehagen. Barnas påvirkning og medvirkning handler i stor 

grad om at barnehagelærerne og barneveilederne våre er lydhøre om hva barna 

liker å gjøre og hva barna er interessert i. 
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Ett godt eksempel på hvordan man kan jobbe med medvirkning er det som kalles 

”Den døde musens pedagogikk”. Dette går ut på at man legger noe til side fordi 

noe annet tar barnas oppmerksomhet, kanskje over lengre tid. I tilfellet som 

førte til denne typen arbeid med medvirkning fant barna og de ansatte på en 

avdeling en død mus på en av turene sine. Dette skapte stor ståhei på turen og 

førte til mye nysgjerrighet og prat over flere dager. Dette er noe man som 

ansatt kan jobbe videre med. Det er ikke sikkert at man finner en død mus, men 

allikevel en god måte å jobbe. 

Medbestemmelse har man eksempler på hver dag i barnehagen. Hva ønsker du å 

gjøre nå som vi leker ute? Hva vil du leke med inne? Hva vil dere ha på 

brødskivene deres? Osv. 

Turdag 
Vi går på tur minst en gang i uken. Dette er en fin måte å oppdage ting ute i 

naturen. Bruke alle sansene og øve på grovmotoriske ferdigheter. Vi har 

kjempefine områder i og rundt barnehagen som vi benytter oss av. Vi vil legge til 

rette for at turene passer barnets behov, og vil dele gruppen opp i to eller flere 

grupper, slik at noen kan rusle en liten tur, mens de som mestrer å gå lengere 

kan få utfordre seg med en lengere tur. Vi har fått en ny grillhytte innenfor 

barnehagens område som vi vil benytte oss en del av. I tillegg har vi en koie litt 

lengere unna som vi også kan gå til. Lykseth gård med mange hester er også rett 

i nærheten og er et fint mål for mange av barna. Ellers vil vi rusle ned og besøke 

fjøset vårt, og besøke de andre barna nede på Tunet. Vi benytter oss også av 

vogner for de minste, og på lengere turer.  

Hviling/soving 
Barnehagen legger til rette for behov for soving i løpet av dagen. Barnet kan 

hvile/sove i egen vogn ute i vognhuset vårt. Og for de barna som ikke sover 
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legger vi til rette for en rolig stund i løpet av dagen, eksempelvis at vi har en 

rolig aktivitet som plastelina eller puslespill, lesestund eller avslapning inne på 

puter med rolig musikk. Dette tilpasses barnas behov. 

Bruk av digitale verktøy  

Det blir strengere og strengere krav til at vi skal jobbe med digitale verktøy her 

i barnehagen. I barnehagen kreves det at vi legger til rette for at barn skal få 

utforske, leke, lære og skape noe eget gjennom digitale verktøy. Vi skal utforske 

kreativ og skapende bruk av digitale verktøy. Vi er en gårds- og 

friluftsbarnehage, og det er naturlig at vi har fokus på dyrene våre, naturen, 

uteliv og –lek og gårdsbruk, men vi må få bruken av digitale verktøy inn i denne 

hverdagen. 

Her er noen eksempler på hvordan vi kan bruke digitale verktøy med barna: 

- Vi kan ta bilder sammen med barna på tur, printe de og se på bildene sammen 

med barna. 

- Vi kan la barna bruke digitalt kamera eller engangskamera og skrive ut bildene. 

Kanskje vi kan lage en utstilling? 

- Vi voksne kan følge og ta bilder av ett barn eller en liten gruppe i lek. Vi kan 

dokumentere leken, printe ut og lage en situasjonsbok. Eksempel: Boken om den 

dagen Vidar og Lone kastet stein i bekken. 

 

Dokumentasjon på avdelingen 

Vi på Småalvene legger ut bilder fra vår hverdag på vår nettside, minst en gang 

annenhver uke. Ved å dokumentere hverdagen i barnehagen og gjøre det 



12 
 

tilgjengelig for foreldrene på vår nettside kan vi gi foreldrene innsikt i hva 

barna lærer og arbeider med og hvordan de leker. 

Vi sender ut en e-post hver uke som vi kaller «Ukeslutt». Her skriver vi litt om 

hva barna på avdelingen har gjort i løpet av uken. Har vi fått tatt bilder av 

aktiviteten legger vi med bilder i denne e-posten. 

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 gjennomføres med pedagogisk 

leder i oktober og mars. Det blir skrevet referat fra foreldremøter, og notater 

fra alle foreldresamtaler blir lagt i barnas arkivmapper. Kommunikasjon og 

samarbeid mellom hjem og barnehage er svært viktig for barnets trivsel. Vi 

ønsker alle former for tilbakemeldinger fra dere! 



Plan for Små-Alvene - 2019-2020

Informasjon

AUGUST - SOMMER

Velkommen små og store! Vi gleder oss til ett nytt år i barnehagen sammen med dere alle! 
Denne måneden skal vi bli kjent med hverandre på avdelingen og uteområdet. Vi har fokus på 
tilvenning denne måneden. Barna skal få oppleve gleden av hverandre, lek, læring og få gode 
opplevelser. Ett nytt barnehageår betyr nye barn på avdelingen. Vi sier velkommen til: Michelle, Ina, Mille, Thea, 
Theodor, Hedda, Syver og Hannah.

Hver måned har avdelingene i barnehagen ansvar for stell av båsen til en gruppe dyr. I august har vi på Småalvene 
ansvar for å stelle med sauene i Alveskogen.

Livet på gården - Kulturarven vår
- Grønnsakshage - Vi luker, vanner og smaker
- Vedlikehold og reparasjon
- Dyra i barnehagen vår 
- Brødbaking
- Husarbeid- vaske, rydde, koste

I skog og mark, friluftsliv 
- Turer i skogen - utforske naturen, utenfor sti og i ulendt terreng 
- Dyr og planter i naturen
- Bærturer i skogen
- Mat på bål/utendørs
- Ball-lek

Grupper
- Mat
- Dyr
- Hverdagsaktiviteter 



Informasjon

SEPTEMBER - HØST

Nå er høsten her! Dette er en fin men travel tid på gården. Vi skal se på forskjellige kornsorter og bli kjent med 
husdyr. Hva gjør de på gården? Hva bruker man kornet til? Hvor får vi melka fra? Dette er viktige spørsmål som vi vil 
finne ut av sammen med barna. Det er viktig for oss at barna skal etter tilpasset alder og modenhet få innblikk i og 
delta i stell av dyra vi har i fjøset vårt.

I september har vi brannvernuke, denne blir i uke "?". Vi har stort fokus på brannsikkerhet denne uken. Vi skal snakke 
om brann, ha brannøvelse og få kjennskap til Bæ-Bu Bæ-Bu sangen.

Hver måned har avdelingene i barnehagen ansvar for stell av båsen til en gruppe dyr. I september har vi på Småalvene 
ansvar for å stelle for kuene nede i fjøset.

Livet på gården - Kulturarven vår
- Fuglenek
- Grønnsakshage - luke, vanne, smake, høste
- Dyra i barnehagen vår 
- Brødbaking
- Sylte bær
- Husarbeid- vaske, rydde, koste
- Snekkerbod

I skog og mark, friluftsliv 
- Turer i skogen - utforske naturen, utenfor sti og i ulendt terreng 
- Dyr og planter i naturen
- Bærturer i skogen-sylte
- Klatring
- Mat på bål/utendørs

Grupper
- Mat
- Dyr
- Hverdagsaktiviteter 



Informasjon

OKTOBER - HØST

Oktober banker på, vi er nå godt inne i høsten. Bladene skifter farge og det blir kaldere i 
været.

Hver måned har avdelingene i barnehagen ansvar for stell av båsen til en gruppe dyr. I oktober har vi på Småalvene 
ansvar for å stelle med kaninene nede i fjøset.

Livet på gården - Kulturarven vår
- Snekkerboden - bli kjent med redskaper og materiell
- Grønnsakshage - rydder og luker for vinteren. Dekker til kasser for vinteren
- Vedlikehold og reparasjon
- Dyra i barnehagen vår - Mye halm i uthus/båser
- Brødbaking
- Husarbeid- vaske, rydde, koste

I skog og mark, friluftsliv 
- Turer i skogen - utforske naturen, utenfor sti og i ulendt terreng 
- Dyr i skogen
- Mat på bål/utendørs

Grupper
- Mat
- Dyr
- Hverdagsaktiviteter 

Sang, musikk, dans med bevegelse, eventyr

Foreldresamtaler 



Informasjon

NOVEMBER - HØST

Så var plutselig november måned her. Frosten har kommet 
snikende. November er siste høstmåned og beveger oss over i vinteren.

Hver måned har avdelingene i barnehagen ansvar for stell av båsen til en gruppe dyr. I november har vi på Småalvene 
ansvar for å stelle med geita i fjøset.

Livet på gården - Kulturarven vår
- Snekkerboden - bli kjent med redskaper og materiell
- Vedlikehold og reparasjon
- Dyra i barnehagen vår 
- Brødbaking
- Husarbeid- vaske, rydde, koste
- Gruse
- Måke

I skog og mark, friluftsliv 
- Turer i skogen - utforske naturen, utenfor sti og i ulendt terreng 
- Dyr i skogen
- Mat på bål/utendørs

Grupper
- Mat
- Dyr
- Hverdagsaktiviteter 



Informasjon

DESEMBER - VINTER

«O`jul med din glede..». Vi vil gjerne være med å gi barna en fin og rolig førjulstid.

Hver måned har avdelingene i barnehagen ansvar for stell av båsen til en gruppe dyr. I desember har vi 
på Småalvene ansvar for å stelle med hønene i fjøset.

Livet på gården - Kulturarven vår
- Snekkerboden - bli kjent med redskaper og materiell
- Vedlikehold og reparasjon
- Dyra i barnehagen vår
- Brødbaking
- Baking til jul
- Husarbeid- vaske, rydde, koste
- Gruse
- Måke
- førjulstid og tradisjoner
- Fjøsnisse
- Juletre
- Adventsstund

I skog og mark, friluftsliv 
- Turer i skogen - utforske naturen, utenfor sti og i ulendt terreng 
- Lyder og spor i naturen om vinteren
- Dyr og planter i naturen om vinteren
- Mat på bål
- Ski og aking

Grupper
- Mat
- Dyr
- Hverdagsaktiviteter 



Informasjon

JANUAR - VINTER

Riktig godt nytt år!! Vi håper dere alle har hatt en fin juleferie og er klare for nye eventyr og opplevelser. Vi gleder oss 
til et nytt år med dere.

Hver måned har avdelingene i barnehagen ansvar for stell av båsen til en gruppe dyr. I januar har vi på Småalvene 
ansvar for å stelle med hestene nede ved fjøset.

Livet på gården - Kulturarven vår
- Snekkerboden
- Vedlikehold og reparasjon
- Dyra i barnehagen vår 
- Brødbaking
- Husarbeid- vaske, rydde, koste
- Gruse
- Måke
- Bake på takke

I skog og mark, friluftsliv 
- Turer i skogen - utforske naturen, utenfor sti og i ulendt terreng 
- Lyder og spor i naturen om vinteren
- Mat på bål
- Ski og aking

Grupper
- Mat
- Dyr
- Hverdagsaktiviteter 



Informasjon

FEBRUAR - VINTER

Februar er en måned med mye aktivitet på ski, aking og skøyter. Vi er inne i den siste 
vintermåneden og våren nærmer seg med stormskritt.

6. februar markerer vi Samefolkets dag. Vi kommer til å jobbe med dette en uke forkant av dagen.

Hver måned har avdelingene i barnehagen ansvar for stell av båsen til en gruppe dyr. I februar har vi på Småalvene 
ansvar for å stelle med marsvinet i fjøset.

Livet på gården - Kulturarven vår
- Snekkerboden
- Vedlikehold og reparasjon
- Dyra i barnehagen vår 
- Brødbaking
- Husarbeid- vaske, rydde, koste
- Gruse
- Måke

I skog og mark, friluftsliv 
- Turer i skogen - utforske naturen, utenfor sti og i ulendt terreng 
- Lyder og spor i naturen om vinteren
- Mat på bål
- Ski og aking

Grupper
- Mat
- Dyr
- Hverdagsaktiviteter 



Informasjon

MARS - VÅR

Nå er våren her! Det begynner å bli varmere ute kanskje kan vi så vidt begynne å høre fuglesang i skogen?

Hver måned har avdelingene i barnehagen ansvar for stell av båsen til en gruppe dyr. I august har vi på Småalvene 
ansvar for å stelle med sauene i Alveskogen.

Livet på gården - Kulturarven vår
- Snekkerboden
- Vedlikehold og reparasjon
- Dyra i barnehagen vår
- Brødbaking
- Husarbeid- vaske, rydde, koste
- Gruse
- Måke
- Mulig klippe sau

I skog og mark, friluftsliv 
- Turer i skogen - utforske naturen, utenfor sti og i ulendt terreng 
- Lyder og spor i naturen om våren
- Mat på bål

Grupper
- Mat
- Dyr
- Hverdagsaktiviteter 
Sang, musikk, dans med bevegelse, eventyr, sanseopplevelser 



Informasjon

APRIL - VÅR

Vi er nå kommet til april måned. Dette er måneden for oppstart av våronn. Vi har mye 
arbeid med grønnsakshagen vår. Får vi se bonden i traktoren sin med plog, slodd, harv, 
såmaskin og trommel på jorde?

Hver måned har avdelingene i barnehagen ansvar for stell av båsen til en gruppe dyr. I august har vi på Småalvene 
ansvar for å stelle med grisen nede i fjøset.

Livet på gården - Kulturarven vår
- Våronn
- Forberede grønnsakshage
- Snekkerboden
- Vedlikehold og reparasjon
- Rake og renske opp uteområdet
- Dyra i barnehagen vår 
- Brødbaking
- Husarbeid- vaske, rydde, koste
- Klippe sau tidlig April
- Lamming
- Påske

I skog og mark, friluftsliv 
- Turer i skogen - utforske naturen, utenfor sti og i ulendt terreng 
- Se naturen våkne til liv
- Dyr og planter i naturen om våren
- Mat på bål/mat ute
- Fuglesang

Grupper
- Mat
- Dyr
- Hverdagsaktiviteter 



Informasjon

MAI - VÅR

17. mai er barnehagen stengt. Barnehagen deltar i fellestoget fra Kirkenær til Furnes bo - og behandlingssenter. Vi har 
egen fane og foreldrerådet har ansvaret for denne. Oppmøte på Kirkenær skole kl. Hvis dere synes det blir langt å gå 
er dere velkomne til å komme inn i toget underveis. Håper mange barn, foreldre, søsken og gjerne besteforeldre vil 
komme og gå i toget sammen med oss! Etter toget er det arrangementer på den enkelte skole. 

Hver måned har avdelingene i barnehagen ansvar for stell av båsen til en gruppe dyr. I mai har vi på Småalvene ansvar 
for å stelle med kaninene som er i Alveskogen for sommeren.

Livet på gården - Kulturarven vår
- Våronn
- Grønnsakshage - så-plante
- Snekkerboden
- Vedlikehold og reparasjon - vaske sykkelbane
- Dyra i barnehagen vår - gjøre klart for utebåser
- Brødbaking
- Husarbeid- vaske, rydde, koste
- 17.mai - Norges nasjonaldag
- Klippe sau 
- Bearbeide ull
- Rake/ renske opp uteområdet

I skog og mark, friluftsliv 
- Turer i skogen - utforske naturen, utenfor sti og i ulendt terreng 
- Se naturen våkne til liv
- Dyr og planter i naturen om våren
- Mat på bål/mat ute
- Fuglesang

Grupper
- Mat
- Dyr
- Hverdagsaktiviteter 



Informasjon

JUNI - SOMMER

Hver måned har avdelingene i barnehagen ansvar for stell av båsen til en gruppe dyr. I juni har vi på Småalvene ansvar 
for å stelle med geita nede i fjøset.

Livet på gården - Kulturarven vår
- Slottonn
- Grønnsakshage - luke, stelle, vanne
- Snekkerboden
- Vedlikehold og reparasjon
- Dyra i barnehagen sommer - dyra slippes ut 
- Brødbaking
- Husarbeid- vaske, rydde, koste
- Vi sanker spiselige ville planter

I skog og mark, friluftsliv 
- Turer i skogen - utforske naturen, utenfor sti og i ulendt terreng 
- Se naturen våkne til liv
- Dyr og planter i naturen om sommeren
- Mat på bål/mat ute
- Fuglesang
- vannlek - vannland
- Livet i vann

Grupper
- Mat
- Dyr
- Hverdagsaktiviteter 



Informasjon

JULI - SOMMER

Hver måned har avdelingene i barnehagen ansvar for stell av båsen til en gruppe 
dyr. I juli har vi på Småalvene ansvar for å stelle med kuene nede ved fjøset.

Barnehagen holder sommerstengt i uke 29 og 30


	Årsplan del 2 - Småalvene
	Marihøna Gårds- Og Friluftsbarnehage As - Små-Alvene - ÅRSPLAN 2019-2020 Informasjon

