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Litt om oss 

Store- alvene er en uteavdeling for de eldste barna i Alveskogen. Vi er ute i vær og vind, og 
legger de fleste aktiviteter til vårt fantastiske uterom. Vi er opptatt av å gi barna gode 
opplevelser med det å være ute i naturen. Dersom noen ønsker et avbrekk i løpet av dagen, 
enten i lavvoen eller lekehuset, åpner vi naturligvis for dette. Kommende barnehageår vil det 
være 18 barn og 3 ansatte på avdelingen. 

 

Store- alvenes personale barnehageåret 2019/2020 er: 

- Jan Tony (Pedagogisk leder 100%) 
- Svein Ivar (Barneveileder 100%) 
- Cicilie (Barneveileder 100%) 

 

Vår pedagogikk og våre satsningsområder 

«Natur og friluftsliv» og «gårdsliv og dyr» er satsningsområder her i Marihøna barnehage. 
Med de mulighetene som befinner seg her, er det naturlig at disse områdene blir en stor del 
av vår hverdag. De andre fagområdene er også svært viktige for oss. Vi jobber i tråd med 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og for oss er alle våre oppgaver like 
viktige. Vår hverdag er svært sammensatt, og vi ser at områdene smeltes inn i hverandre.  

Vårt utemiljø er stort og variert. Det inviterer til lek, utfoldelse, forskning, sansing, undring, 
gode samtaler, samarbeid etc. Sammen med engasjerte og tilstedeværende ansatte, er dette 
gode forutsetninger for barns utvikling, lek og læring. 

Vi i Marihøna har valgt å innføre husmannspedagogikken. Innføringen av dette vil ikke 
medføre store forandringer i vår praksis. Selv om dette begrepet er nytt for oss nå, 
inneholder denne pedagogikken elementer som har vært en del av vår hverdag i all tid. 
Barna lærer og vil alltid være i utvikling gjennom de hverdagslige aktivitetene. Dette kan for 
eksempel være å dekke på til måltider, rydde og vaske bord etter måltidene, feie gulv, rake 
løv, måke snø etc. Gjennom deltakelse i disse hverdagsaktivitetene vil barna få tid og rom til 
å oppnå de læringsmålene barnehagen har å forholde seg til på en naturlig måte, og tilpasset 
seg selv. De ansatte skal fungere som gode støttespillere, veiledere, samt en trygg base og 
en sikker havn. 

Husmannspedagogikken handler også mye om bærekraftighet. Vi bruker naturen og alt den 
har å by på. Vi ønsker at barna skal få et nært forhold til naturen, og videreføre et ønske om 
å ta godt vare på den. De vil få lære om kildesortering, og panting av flasker i butikken er 
alltid en populær aktivitet.  

Vi skal dyrke og høste fra grønnsakshagen vår, ha fokus på et sunt kosthold, lage mat og 
bake, bruke og utvikle sansene våre og være nysgjerrige sammen. Vi skal være i fjøset, og 
stelle med dyra. Forskning viser at kontakt med dyr er bra for menneskers fysiske og psykiske 
helse. Her skal barna få ansvar, og vil utvikle empati og omsorg ovenfor dyrene.  



Praktiske opplysninger 

 

Vår dagsrytme 

Kl. 0645 – Barnehagen åpner  

Kl. 0730 – Frokost 

(Kl. 0900 – Samling ) 

Kl. 1100 – Lunsj 

Kl. 1130 – Frilek / aktiviteter 

Kl. 1400 – Fruktmåltid 

Kl. 1430 – Frilek 

Kl. 1645 – Barnehagen stenger 

 

Kjernetid 

Avdelingens kjernetid er mellom kl 0900 og kl 1400. Gi oss gjerne beskjed dersom deres barn 
kommer eller reiser innenfor kjernetiden, eller dersom barnet er sykt eller skal ha fri, før 
klokken 0900. Dette gjør planleggingen og gjennomføringen av aktiviteter/turer lettere.  

 

Måltider 

I løpet av uka har vi minst ett varmt måltid. Barna får være med på å forberede og lage 
maten. Kutte grønnsaker, måle opp ingredienser, blande sammen, steke eller grille etc. For å 
bevare sikkerheten rundt dette, er det kun et lite antall barn som er med om gangen. Vår 
måte å jobbe på fører ofte til at vi deler barnegruppa inn i mindre grupper, eller tar ut en 
mindre gruppe, i gjennomføringen av ulike aktiviteter. Dette gir oss bedre forutsetninger for 
å følge opp hvert enkelt barn i gjennomføringen, og det er lettere å skape en god dialog.  
Dersom det lar seg gjøre, tar vi med matlagingen utendørs. Her har vi utekjøkken og lavvo, 
eller vi kan lage bål et annet ønskelig sted. Ved brødmåltidet øver barna på å smøre maten 
selv. Dersom været tillater det spiser vi ofte ute, hvis ikke spiser vi måltidene i lavvoen.  

 

Frokost: Kl. 0730 – 0830 

Lunsj: Kl. 1100 – 1130 

Frukt: Kl 1400 – 1415 

 

Vi serverer alle barnehagens måltider. 



Fjøsuke 

Vi har fjøsuke hver fjerde uke. Da gir vi dyra mat to ganger om dagen, gjøre rent i båsene 
deres og bytter ut gammel flis. Vi skal stelle dyra, plukke egg fra hønene og en hel del kos blir 
det også. Når vi har oppgaver i fjøset, deler vi barnegruppa inn i mindre grupper. Én ansatt 
tar ofte med seg en gruppe på 3-4 barn om gangen, slik at barna får tid, ro og rom for å 
gjennomføre oppgavene de blir tildelt. Barna lærer også at det å opptre rolig og behersket 
rundt dyr, er viktig for deres trivsel.  

 

Annenhver uke blir det satt av en formiddag til ridning, for de som ønsker å prøve det. Da er 
det også muligheter for å få delta på stell og oppsaling av hesten i forkant. Vi rullerer på 
dette, slik at alle vil få en mulighet til å prøve seg.   

 

 



Andre aktiviteter 

Store-alvene er en aktiv gjeng. I august måned starter vi opp igjen med klatring og kanoturer 
etter sommeren. Vi følger strenge sikkerhetskrav knyttet til disse aktivitetene. I Alveskogen 
har vi også en snekkerbod vi vil benytte oss av. En av de ansatte har ansvaret for 
gjennomføringen av dette, og vi sørger for å finne gode arbeidsmåter og nødvendige 
rammevilkår for å ivareta barnas sikkerhet, veilede de og skape mestringsfølelse.  

 

 

Bursdager 

Vi avtaler med de foresatte hvilken dag vi skal markere dagen her i barnehagen. Da blir det 
sang og dans, og vi lager bursdagskrone for anledningen. Ta gjerne med noe godt å spise til 
den store feiringen 😊 

 

Pedagogisk dokumentasjon 

I forkant av hver måned sendes det ut månedsplan for kommende måned. Her får dere 
innblikk i hva som skal skje på avdelingen og spesielle datoer dere må merke dere. Med 
denne følger også litt om temaet vårt, og læringsmål knyttet til de ulike fagområdene.  

På fredager sender vi ut ukeslutt. Der forteller vi litt om hva vi har gjort den uken som har 
vært.  

På vår hjemmeside legger vi jevnlig ut bilder, og skriver litt om hva vi holder på med. Her kan 
dere også få innblikk i hva som skjer på de andre avdelingene i barnehagen.  

All vår dokumentasjon blir gjenstand for refleksjon over gjeldende praksis. Hva har vi gjort? 
Hvordan gikk det? Kunne vi ha gjort noe annerledes? Vi er opptatt av å være i utvikling, og vi 



ønsker å møte barnegruppa på best mulig måte. Arbeid med mennesker krever tilpasning, 
fleksibilitet og en bevegelig praksis. 

 

 

 


