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Litt om avdelingen  

Trollskogen er en storbarnsavdeling som hører til på Tunet. Barnehageåret 2019/20 er 
det 24 barn og 4 voksen. Hege og Kim (barneveiledere), Sara (barnehagelærer), 
Christian (pedagogisk leder).  

Trollskogen er en avdeling for barn i alderen 3 – 6 år. 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.  
 

Trollskogen er opptatt av: 

Trollskogen er opptatt av trygghet, trygghet gir en god plattform for lærling. Føler 
man ikke trygghet er det vanskelig å lære. 
 

Trollskogen er opptatt av omsorg. De voksne gir omsorg ovenfor barna, og barna gir 
omsorgen ovenfor hverandre. 
 

Trollskogen er opptatt av respekt. Man skal respektere den man er. Gi rom for at barn 
skal få utfolde seg og utrykke sine behov.  
 

Trollskogen er opptatt av læring. Læring skjer hele tidene gjennom barnehagedagen. 
Med trygghet i barnehagen er det lettere for at det skjer læring. Vi lærer om dyr, 
natur, bokstaver, tall. Man lære også seg selv å kjenne bedre dag for dag.  
 

Trollskogen er opptatt av vennskap. Alle er en del av fellesskapet, det er viktig at vi er 
gode venner med hverandre for at dagen i barnehagen skal være god.  
 

Trollskogen er opptatt av lek. Gi barna mulighet til å leke. Gjennom leken kan barn dele 
interesser, bearbeide opplevelser og følelse, og utfolde seg fysisk. 
 

Trollskogen er opptatt av oppdagelse. 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. Man 
trenger ikke å gå langt for å dra på oppdagelsesferd. Man kan dykke ned i sandkassa og 
se hvilke dyr som lever der.   
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Tilvenning for nye barn/bli kjent med ny gruppe:                                                                                                                                                             

Trollskogen har 24 barn denne høsten, hvorav 18 er nye. Vi gleder oss til å bli kjent med 
dere alle! 8 barn på avdelingen er født i 2014, 1 barn er født i 2015 og 14 barn er født i 
2016. 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 barnehagen 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.  

 

Ukesplanen  

Annen hver uke inndeling i rød og blå gruppe. Og ridning.  

På tirsdager deles gruppa inn i to grupper. De eldste (2014) barna som er førskolebarn 
skal ha egen førskoleklubb sammen med førskolebarna (XX barn) i Alveskogen. De barna 
som er født i 2015 og 2016 kaller vi læregruppa. På læregruppen skal vi ha fokus på 
regelleker og formingsaktiviteter. Vi kommer også til å bruke Alveskogen aktivt. Der 
kan vi prøve oss i klatreveggen, taubanen og snekkerbua.  

På onsdag ønsker vi ekstra fokus på barns medvirkning og at barna skal bli hørt. Denne 
dagen kan barna få bestemme hvilken aktivitet de vil gjøre. For eksempel på gå på tur, 
leke inne eller ute. Barns medvirkning er viktig i barnehagehverdagen. En gang i måneden 
er det «Ha-med-dag» på Trollskogen, dette er en dag barna gleder seg ekstra til. Den 
dagen kan barna ta med seg en leke eller ting de vil bruke i barnehagen den dagen.  

Torsdager er møtedag i barnehagen vår. Annen hver uke har vi avdelingsmøter og 
pedagogisk ledermøte. Da har vi felles lekegrupper ute sammen med Hakkebakkeskogen. 

Fredag: Inndeling i rød og blå gruppe. Vi går på tur til koia i skogen, Gaalaasbana eller vi 
reiser på kanotur til Jessnes-stranda. 
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Dagsplanen 

Dagsrytme 

Kl. 06.45: Barnehagen åpner 

Kl. 07.30 – 8.30: Frokost 

Kl. 08.30: Aktiviteter/ frilek  

KL.09.00: Samling og aktiviteter  

Kl. 11.00: Lunsj 

Kl. 12.15: Aktiviteter/frilek  

Kl. 14.00: Fruktmåltid 

Kl.14.45 – 16.45 Frilek og hentetid. 

Barnehagens kjernetid er mellom kl. 9-14. Gi beskjed innen kl. 9 hvis dere kommer 
seinere eller om barnet blir borte fra barnehagen.  
I kjernetiden vil hovedsakelig dagens aktiviteter foregå, samling, formingsaktiviteter, 
turer, måltider og arbeid med månedstema. Vi har en samling kl. 9 og en samling i løpet 
av dagen. Denne i forbindelse med måltidene.  

 
Måltider Vi har i løpet av uka to varmmåltider og tre brødmåltider. Varmmaten er 
variert og vi lager mat flest mulig liker, og vi lager mat hvor barna får lære å smake nye 
smaker. Ved brødmåltidene smører barna maten selv til frokost og lunsj.  

Frokosten starter kl. 07:30  
Lunsj kl. 11:00. 
Fruktmåltid ca. kl. 14:00. 

Annet 

Bursdager på Trollskogen  
Vi feirer bursdager ved å henge opp flagg, lager krone og bursdagssamling. 
Bursdagsbarnet får med seg et hefte med tegninger fra de andre barna. Hvis foreldre 
ønsker det kan de ta med noe vi kan servere barna på avdelingen. For eksempel kake, 
muffins ell. Hvis annet gjør vi avtale om dette.  

Bleier 
Bruker barnet ditt bleier må foreldre ta med egne bleier og våtservietter.  
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Fjøsuke 

Trollskogen har fjøsuke hver fjerde uke. Når vi har fjøsuke har vi ansvar for å fôre 
dyrene om morgenen og ettermiddagen. Da går en voksen sammen med 3-5 barn i fjøset 
for å ta seg av dette. Nytt av barnehageåret 2019-2020 har ansvar for ett dyr i løpet 
av en hel måned. Det innebærer å se til at den har det bra og gjøre rent båsen hver uke. 
(se skjema). Barna er alltid delaktig i dette. Når vi gjør rent en bås skifter vi ute den 
gamle flisa med ny flis, vasker vann- og matskåler. Det er veldig viktig at alle dyrene har 
det rent og fint rundt seg. I august starter vi med fjøsstell på torsdager.  

Måned Dyr 
August Vesla (gris) 
September Sofie (geit) 
Oktober Sau og Høner 
November Kyr 
Desember Sofie og Sau 
Januar  Kaniner 
Februar Kaniner 
Mars Kyr 
April Marsvin 
Mai Høner 
Juni Vesla og hester 
Juli Kaniner og høner 

 

Barns medvirkning på avdelingen 

Gjennom hele barnehagedagen ønsker vi at barna skal få mulighet til barns medvirkning. 
For å sette ekstra fokus på barns medvirkning har vi satt av onsdager til at barn skal få 
mulighet til å påvirke barnehagehverdagen. Det kan være ved å velge hvilke aktivitet 
eller turmål. Ved behov deler vi gruppa inn i mindre grupper. En gang i måneden har vi 
«Barnas-dag», denne dagen har blitt til ved innspill av barna. Å få lov til å ha med en 
leke eller ting er stor stas.  

 

Bruk av digitale verktøy 

Vi har en skjerm i garderoben, den legger vi bilder fra barnehagehverdagen. Dette er en 
fin måte for barna å få fortalt hva vi har gjort i barnehagen. Vi får også dokumentert 
på en god måte ved å vise fram bilder. Bokhylla.no brukes når vi vil lese en bok vi ikke 
har i barnehagen. Bokhylla.no er Nasjonalbibliotekets hjemmeside der de har scannet 
inn digitalt. Vi bruker ofte kameraet på mobilen for å ta bilder av blomster, spor, 
småkryp for å gjøre det lettere for barna å se det konkret. Bildene blir også overført 
til skjermen.  
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Dokumentasjon på avdelingen 

På Trollskogen dokumenterer vi barnehagehverdagen ved å sende en e-post på slutten av 
uka til alle foreldre. I e-posten skriver vi kort om hva vi har gjort den uka, påminnelser 
og annen informasjon vi synes er viktig at alle får beskjed om. Vi legger ut innlegg minst 
en gang i måneden på barnehagens hjemmeside. I et innlegg skriver vi om for eksempel 
en tur vi har vært på, en merkedag i barnehagen, en aktivitet eller andre «blinkskudd». 
Vi viser innimellom bilder på skjermen i garderoben vår. Den aller viktigste 
dokumentasjonen er vårt møte med foreldre og barn ved levering-/ hentesituasjon. Da 
kan vi fortelle akkurat hvordan dagen til ditt barn har vært. Referat etter 
foreldresamtaler blir arkivert i arkivertmappen til barnet ditt. Referat fra 
foreldremøter deles ut etter forespørsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


