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Visjonen vår


Vi er en liten barnehage med et stort hjerte. Vi lever for
friluftsglade barn og elsker å oppleve naturen gjennom alle
årstider. Vår visjon er at trygge barn er glade barn. Trygghet
og glede er noe av de viktigste grunnsteinene hos oss
mennesker, og må ligge der som et grunnlag for den videre
utviklingen.



Trygghet er en viktig forutsetning for en god utvikling, lek og
læring. Trygge barn tørr mer og strekker seg lettere mot nye
mål. Hos oss blir barna møtt av omsorgsfulle, anerkjennende,
tydelige og forutsigbare voksne. Barn som blir sett, hørt og
møtt med respekt. Her får barna vise følelsene sine og lærer
å regulere de. Her får barna utfordringer å strekke seg etter
og får oppleve mestring. Her arbeider vi sammen med
foreldrene til det beste for det enkelte barn.



Glade barn viser glede over det de tørr og får til. I leken kan
alt skje! Leken starter på stellebordet med borte-titt-tei, rim
og regler, killing, smil og latter. Å leke er gøy og er med på å
gi barndommen verdi.



Hverdagsmagien står høyt hos oss. Alle skal få leke, utfolde
skaperglede, undring og utforskertrang gjennom en variert og
trygg barnehagehverdag preget av humor og glede.

Om oss i Bikuben Friluftsbarnehage


Som foreldre i Bikuben Friluftsbarnehage får dere egen bruker på
eBarnehage. Dette verktøyet har vært med på å modernisert og
digitalisert barnehagens rutiner med noen raske trykk på mobilen
eller ipaden. Fordeler med dette verktøyet er at det gir oss mulighet
til å ha en god kommunikasjon, noe som styrker barnehagen vår. Det
er lett å sende enkeltmeldinger og gruppemeldinger til både ansatte
og foresatte. Vi registrerer oppmøte, telling, soveliste, allergier eller
annet viktig informasjon angående enkeltbarnet. Gjennom å utføre
rutinene elektronisk har personalet alltid oversikt. Enkelt, raskt og
trygt. Foresatte har også tilgang til en flott nettside hvor de får et

unikt innblikk i barnas hverdag. Fungerer like bra på mobil som på pc
og nettbrett. Personalet har alltid tilgang på barnehagens oppdaterte
HMS-og beredsskapsdokumenter. eBarnehage gjør det også gøy å dele
bilder med foresatte på en trygg måte. Det er også enkelt og trygt å
dele dokumenter, planer og brev med foresatte, slik at de slipper å
lete etter papirer som flyter, og vi sparer på samme måte miljøet, da
vi skriver ut langt mindre papirer.



Vi er en friluftsbarnehage som har
friluftsliv som en rød tråd gjennom
hele året. Dette vil barn og foreldre
hos oss oppleve gjennom alle årstider
og temaer vi har. Rammeplan sier at
barnehagen skal bidra til at barna får
et mangfold av naturopplevelser og få
oppleve naturen som arena for lek og
læring (s.52). Vår barnehage jobber
lidenskapelig for at alle barn i alle
aldre skal få gode erfaringer og
opplevelser med friluftsliv året rundt.
Vi elsker å være ute, og drar gjerne på
en tur eller utflukt. Vi har også egen
buss og eget lavvo-området som vi
besøker faste dager i uka.



I desember 2020 flytter vi barnehagen
til vår nye barnehage som har adresse
Margit Moes vei 2 på Nylandet (7900
Rørvik).



Barnehagen vår er moderne, stor og
fin! Vi har et stort uteområdet med
masse muligheter gjennom alle
årstider. Barnehagen har friluftslivet
rett utenfor porten. Vi grenser til gode
turmuligheter, både til fjell og skog. Vi
ligger skjermet til, men samtidig
veldig sentralt – med kort vei til både
skole, fotballbane og idrettshall.

Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver


Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver



Barnehagen er underlagt lov om barnehager. Barnehageloven er de øverste
juridiske rettsreglene som barnehagene i Norge styres etter, den fastsetter
overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver.
Kommunen skal som offentlig myndighet påse at den enkelte barnehage
drives etter lovens bestemmelser.



Les mer om Barnehageloven på:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64



Rammeplan er et styringsverktøy for alle i barnehagen. Den gir
forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av
barnehagens pedagogiske virksomhet. Rammeplan gir informasjon til
foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Vi jobber kontinuerlig og systematisk
med alle fagområdene i rammeplanen. De er tett knyttet sammen og skal
sees i en sammenheng. Alle fagområdene i rammeplan er sentrale for
barnets utvikling og læring, og er en del av barnehagen innhold. I all lek,
aktiviteter og hverdagssituasjoner legger vi til rette for at barnet ditt skal
bli utfordret gjennom alle de syv fagområdene. Hensikten er å gi barnet
nye erfaringer, kunnskaper og ferdigheter, slik at det stadig kan utvikle
seg, føle mestring, bli selvstendig og få en best mulig barnehagehverdag.



Les Rammeplan på: http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-04-24487



Nedenfor har vi laget en oversikt over de syv fagområdene i rammeplan
med en kort beskrivelse av hvordan vi daglig arbeider med disse i Bikuben
Friluftsbarnehage.

Verdigrunnlag og hovedmål


Verdiene er kulturbærere i barnehagen. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi
tror på og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i
det daglige arbeidet i barnehagen på veien til å virkeliggjøre visjonen.
Verdiene våre: Trygge og glade barn – lek og læring hånd i hånd
Glede: Alle barn skal ivaretas på en slik måte at de opplever trygghet og glede ved å være
hos oss. De skal få varme smil og oppleve morsomme ting sammen med andre barn og voksne.
De skal få utfordringer etter sitt modenhetsnivå og funksjonsevne, slik at de får oppleve
mestringsglede.
Trygghet: Voksne som møter hvert enkelt barns behov for omsorg. Voksne som er genuint
interessert i arbeidet i barnehagen og i det enkelte barn. Voksne som byr på seg selv og som
motiverer og engasjerer barn og voksne med språk, kropp og holdningene sine.
Tilstedeværende: Å være tilstedeværende innebærer at voksne er lekende, kreative og ser
muligheter i stedet for begrensninger. Det innebærer at de voksne er fysisk og mentalt
tilstede sammen med barna.

Hvordan arbeider vi med fagområdene i Rammeplan?


1. Kommunikasjon, språk og tekst

Vi jobber daglig for å skape et språkstimulerende miljø,
hvor barn og voksne daglig opplever spenning, glede og
samhandling gjennom rim, regler, sang og eventyr og
ikke minst gjennom gode samtaler. Hverdagssamtalen i
alle situasjoner i barnehagehverdagen er viktig for oss.
Vi legger til rette for at det enkelte barn kan utvikle
sitt språk og ordforråd i sitt eget tempo ut ifra alder og
personlige forutsetninger. Vi gir også ekstra støtte til
barn som har behov for det. En god språkutvikling er
avgjørende for barnets sosiale utvikling, og nødvendig
for barnets medvirkning i hverdagen.
2. Kropp, bevegelse, mat og helse
I Bikuben Friluftsbarnehage er vi opptatt av at alle skal
få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig
mestring. Vi har gym en dag i uka, der små og store får
utforske og teste ut egen kropp gjennom aktiviteter. Vi
er også veldig flinke til å variere turmål i naturen og
nærmiljøet. Vi har egen buss og eget lavvoomraådet
som vi benytter oss av hver uke. Ved å være kroppslig
aktiv, lærer barna seg selv og verden å kjenne. Vi er
opptatt av å servere barna sunn og næringsrik mat. Som
den kystkommunen vi er, er vi opptatt av lære barna å
velge mat fra sjøen oftere. Vi er derfor veldig flinke til
å tilby varierte retter fra havet, og barna elsker det!
Det er viktig at barna får et sunt og godt forhold til mat
og matvaner.



3. Kunst, kultur og kreativitet

I Bikuben Friluftsbarnehage får barna et mangfold av
muligheter til å uttrykke seg estetisk, til å bruke
fantasien, være kreativ og oppleve skaperglede og
mestring. Barna oppfordres til å utfolde seg kreativt
gjennom formingsaktivteter, musikk, dans og drama,
rim og regler, språk og friluftsliv. Vi liker å skape ting
sammen med barna, og gjør det også gjerne ute! Å lage
landart er morsomt, og å bruke naturen byr på endeløse
muligheter til å skape kunst sammen med barn. LandArt
er en kunstform der man bruker det man finner i
naturen og setter det sammen til vakre former og
installasjoner.


4. Natur, miljø og teknologi

I Bikuben Friluftsbarnehage har barna gleden av å bruke
naturen gjennom alle årstidene. Her kan de studere,
oppdage og undre seg over dyr, vekster, få erfaringer
med å bevege seg i ulendt terreng. Barna får utforske
naturen gjennom varierte turmål i skog og mark, fjell
og fjære og får god innsikt i miljø og hvordan å ta vare
på naturen. Barna får erfaring med ulike typer
teknologi, blant annet gjennom apper på nettbrettet,
der de får kjennskap til blant annet farger, lesing og
skriving.



5. Antall, rom og form

Vi er engasjerte og ivrige etter å legge til rette for at
barna tilegner seg forberedende matematiske
kunnskaper gjennom lek og samtaler. Gjennom lek og
moro med tall, former og figurer, spill og
formingsaktivitet, undring, utforsking og alle
opplevelser i barnehagehverdagen bidrar vi til tidlig
og stimulering av den matematiske forståelsen.


6. Etikk, religion og filosofi

I vår barnehage undrer vi oss sammen med barna over
livet, og tar deres spørsmål, undring og tro på alvor
gjennom at vi møter dem med respekt. Vi gir rom
for opplevelser, ettertanke og gode samtaler, og er
opptatt av forståelse, toleranse og respekt for
ulikheter. Vi er opptatt av å lære barna om
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og vennskap
gjennom å være gode
rollemodeller, har
interessante samtaler og temaer, og la barna erfare og
løse situasjoner selv.



7. Nærmiljø og samfunn

Vi er opptatt av at alle skal medvirke
sin egen hverdag gjennom å gi alle like
muligheter til deltakelse og at alle får
utfordringer etter alder og personlige
forutsetninger. Vi ønsker å gi barna
varierte erfaringer gjennom å besøke
institusjoner og steder i nærmiljøet. Vi
har besøkt mange av nærmiljøets
gårder, samt vært på flere lekeplasser
rundt om i nærmiljøet. Vi besøker også
gjerne kirke, brannstasjon, sykehjem, i
tillegg har vi også et samarbeid med
andre barnehager i nærmiljøet slik at
skolestarterne får treffe jevnaldrende
på tvers av barnehagene gjennom å
besøke både skole, basseng annen hver
uke og skoleklubb. Vi besøker også
gjerne hjemplassen til barna i
barnehagen. På denne måten får barna
oppleve meningsfylte møter med andre
mennesker, og bli kjent med ulike
samfunn og roller.

Progresjonsplan
Fagområder
Kommunikasjon,
språk og tekst
Kropp, bevegelse
og helse
Kunst, kultur og
kreativitet

0-2 åringen skal oppleve
-Møte anerkjennende voksne
-Få hjelp til å håndtere
følelsene sine
-Bli tatt på alvor og tolket
-Positiv selvoppfatning gjennom
bruk av kroppen
-Mestring gjennom bevegelse

3-4 åringen skal oppleve
Skolestarterne skal oppleve
-Utvide begrepsforståelsen
-Lære om ulike kommunikasjonsformer
-Aktive fortellere i hverdagssituasjoner -Lære å telle, sortere og skape tekst
-Få utfordringer etter alder og
forutsetninger som gir mestring
-Sunt og variert kosthold
-Skaffe seg nye erfaringer
-Ta i bruk egen fantasi, kreativitet og
skaperglede

-Postivive erfaringer med
musikk, dans, drama, sang og
formingsaktiviteter
Natur, miljø og
-Å få ta i bruk alle sansene
-Utvikle sin nysgjerrighet i møte med
-Få positive erfaringer med alle naturen; undre seg sammen.
teknologi
-Prøve ut eksperimenter både inne og
årstider
ute
Etikk, religion og
-Bli møtt med omsorg,
-Skape rom for samtale om undring og
filosofi
kjærlighet og respekt
forståelse for forskjeller
Nærmiljø og
-Medvirke egen hverdag
-Lære mer om nærmiljøet, være med å
-Få utfordringer som gir følelsen utforske det
samfunn
av mestring
-Oppleve å bety noe for
felleskapet
-Få kjennskap til ulike matematiske
Antall rom og form -Leke med farger, form,
mønster, sortering,
begreper
-Sortering og sammenligning
sammenligning og orientering
-Orientering og begreper som: storliten, over-under.

-Utvikle respekt for egne grenser
-Kunnskap om seg selv
-Kunnskap om mat og kosthold
-Bruke ulike uttrykksmåter i møte med naturen:
Lage landArt
-Grunnleggende innsikt i naturen, miljøvern og
samspillet i naturen. Bruk naturen til å skape
undring og utfordring
-Utvikle toleranse og interesse for hverandre og
få innblikk i ulike tradisjoner og høytider
-Bedre forståelse av seg selv i et større
samfunnsperspektiv

-Finne glede med å utforske tall, bokstaver,
former og ulike systemer.

Barns medvirkning


Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna mulighet til
å påvirke sin egen hverdag og barnehagens felles innhold ut
ifra barnets alder og forutsetninger. Det enkelte barn må ha
innflytelse på hva som skal skje og hvordan det skal gjøres.



Vi skal ta barna på alvor gjennom å lytte og tolke det de
formidler til oss. Det gjør vi blant annet gjennom samlinger
der barna får gi uttrykk for ønsket turmål, varmlunsj,
aktivitet og lignende



Vi skal engasjere og inkludere alle barn i alle aktiviteter
inkludert de voksenstyrte. Som for eksempel å lage mat,
leker som gjemsel eller alle mine kyllinger.



Å gi barna medvirkning er ikke det samme som å la de
bestemme alt, velge fritt eller gjøre som de vil. Det handler i
stor grad om en pedagogisk praksis som skaper en prosess der
vi sikrer at alles stemmer blir hørt og har betydning. Tanker
bygger på at barna skal oppleve likeverdighet og ha respekt
for hverandre.



Barna skal tas på alvor, og vi må møte dem der de er. Det er
derfor viktig å være til stedet der barna er, lytter til dem,
observerer, og tar med oss det vi erfarer i det videre
arbeidet. Vi skal hver eneste dag gi barna rom for deres
innspill, gjennom at de er delaktige i planlegging,
gjennomføring og evaluering av barnehagens innhold. På den
måten vil de få oppleve medansvar og innflytelse på sin egen
hverdag. Dette krever at vi har som voksne tør å bryte opp
det planlagte, gjennom å gi rom til det som skjer her og nå.

Hvordan arbeider vi med
omsorg, lek, danning og
læring
Årsplanen skal vise hvordan vi som barnehage arbeider med
omsorg, lek, danning og læring.


Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og
for utviklingen av empati og nestekjærlighet. Omsorg skal
prege alle situasjoner i barnehagen og komme til uttrykk når
barn leker og lærer, i stell, måltid, påkledning. I alt som
skjer i barnehagen. Vi har fokus på å by på oss selv, være til
stede – mentalt og fysisk, fokus på å være i gode samspill,
forutsigbarhet og varme og positive følelser.



Lekens egenverdi anerkjennes i aller høyeste grad i vår
barnehage. Vi har hatt et 2-årig utviklingsarbeid sammen
med Dronning Mauds Minne Høgskole, der vi hadde
voksenrollen i lek som vårt utviklingsarbeid. Vårt mål var at
alle skal utvikle leken sin og at de sitter igjen med en god
lekekompetanse. Leken skal være en arena for barns
utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Vi
arbeider daglig med hvordan vi skal inspirere til lek, gi rom
for ulike typer lek både inne og ute. I forbindelse med
utviklingsarbeidet har vi blant annet laget oss et
aktivitetshefte med visuelle bilder av en aktivitet og navnet
på aktiviteten som er laminert og hengt opp ute, slik at
barna får inspirasjon til å velge mellom ulike aktiviteter i
uteleken. Dette kan også hjelpe de som trenger støtte for å
komme inn i lek eller for å være i en lek over tid. Samholdet
styrkes når alle samles for en felles aktivitet. Barnehagen
skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning
og engasjement gjennom lek- alene og sammen med andre.



Danningsprosesser kan forstås som kontinuerlige prosesser
som skjer i og med alle mennesker innenfor et sosialt og
kulturelt fellesskap. Barn skaper seg selv og blir skapt i møte
med andre mennesker, kultur og historie, natur og samfunn.
Danningsprosesser er på samme tid kroppslige og mentale.
Danning skjer ved at vi får erfaring og kunnskaper om
omverden, andre mennesker og oss selv. Vi som barnehage
skal støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i
fellesskapet. Vi skal også tilrettelegge for meningsfulle
opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive
selvforståelse.



Læring skjer gjennom alt som barn opplever og erfarer på
alle områder i barnehagen. Læring foregår i det daglige
samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært
sammenvevd med lek, omsorg og danning. Vi skal støtte barns
iboende nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst, og
bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning. Vi
skal danne grunnlaget for et aktivt og utviklende
læringsmiljø. Barns undring og nysgjerrighet skal møtes på en
anerkjennende og utforskende måte. Vi skal gjøre dette
gjennom å vise engasjement i det daglige, dele av vår
kunnskap, tilby varierte aktiviteter og opplevelser, være
undrende, søke svar og løsninger sammen med barna, være
anerkjennende, tilstedeværende voksne, fysisk og mentalt.
Sørge for at alle får rike og varierte opplevelser og erfaringer,
utfordringer og mestringsopplevelser.

Hva er viktig i Bikuben
Friluftsbarnehage


Bikuben Friluftsbarnehage skal være et godt sted å være.



I Bikuben er det rom for alle. Barn, foreldre og personalet: Alle
er like betydningsfulle!



Glede og humor preger hverdagen vår.



Vi har faste rammer som følge av de syv fagområdene i
rammeplanen, men her er det også alltid rom for spontanitet.



Barns medvirkning preger hverdagen gjennom at barnas stemme
blir hørt. Aktiviteter og turmål bestemmes sammen.



Hos oss finnes varme og omsorgsfulle voksne som alltid møter
barna i garderoben, som støtter, trøster, er tilstede og er nære
barna.



Her vil vi alltid gripe dagen!

Overordnet mål


Barnehageåret 2021-2022 har vi valgt oss et overordnet mål: «Sitt
ikke inne når alt håp er ute».
Friluftsliv er en naturlig del av vår hverdag. Vi i Bikuben
Friluftsbarnehage bruker daglig naturen som arena for læring –
året rundt. Gjennom lek, fysisk aktivitet og varierte opplevelser
dannes grunnlaget for tro på egen mestring, vennskap og felles
opplevelser. Gevinsten ved å skape en grunnleggende relasjon til
naturen allerede som barn viser seg å være en investering i
fremtidig helse. Både når det gjelder fysisk og mentalt.
Vi har et eget lavvoområdet på Ofstad som bare er 10 minutter
unna barnehagen med bil/buss. Der får barn fra alderen 3 år og
oppover være med. Lavvoområdet vårt er et eldorado for
friluftsliv. Der har vi umiddelbar nærhet til fjellet, skogen og
fjæra. Vi har to faste turdager i uka, og vi reiser ofte med
barnehagebussen vår hit.
De yngste i barnehagen blir også introdusert for friluftsliv tidlig.
De blir først godt kjent med uteområde i barnehagen og deretter
blir de introdusert for utflukter og turer i det flotte nærmiljøet
vårt. Spesielt for de yngste i barnehagen er det viktig å ta ting
gradvis. Vi ønsker at de skal knytte gode erfaringer og opplevelser
til friluftslivet og da må vi sørge for at de får en trygg tilknytning.



Vi er opptatt av at barna skal ha en trygg og god
barnehagehverdag. Vi har fokus på å utvikle barn som er trygge i
seg selv og selvstendige i valg. Sammen med friluftsglade barn
jakter vi daglig på gode naturopplevelser. Utelek gir masse
bevegelsesglede og vi opplevelser at friluftslivet har stor verdi for
barna i form av opplevelsene, mestringen, inntrykkene og
utforskningen. Veien til målet er like viktig som å nå målet.

Barn trenger utfordringer, og de beste og mest naturlige utfordringene får de ute i naturen hvor de kan
klatre, balansere, hoppe, svinge og oppdage nye ting på sin egen måte.
Nyere forskning viser at barn som er fysisk aktive mestrer egen kropp, har gode forutsetninger for å tilegne seg lærdom nå

og senere i livet. Vi ønsker at barna skal bli trygge på egen mestring og at de kan si «Dette klarer jeg!». Et innendørs rom
tilrettelagt for fysisk aktivitet vil ikke gi det mangfoldet og uforutsigbarheten som mulighetene ute i naturen gir. I naturen
kan barna i større grad velge seg forskjellige vanskelighetsgrader på aktiviteter og lettere finne utfordringer på sitt nivå.

Hvilke voksne treffer vi i Bikuben Friluftsbarnehage? Hvordan speiler det vi skriver ned seg i praksis? Vi er
sensitive, varme voksne som ser hvert enkelt barns behov. Vi er engasjerte og glade voksne som gir av oss selv. Vi er
interessert i det enkelte barn og barnegruppa og glade i alle barna i barnehagen vår- og dette vises.

Pedagogisk utbytte av friluftslivet


Det er i lek og samspill at barna får utfordret sine motoriske evner



Det er i lek og samspill at barna får utfordret og utviklet sin sosiale kompetanse



Det er i lek at barna får testet sine grenser og får kjent på hva de klarer og tør



Helsegevinsten er åpenbar



Ønsket om å ta vare på naturen utvikles



Vi vektlegger friluftsliv i hverdagen og
velger å være mye ute. Vi mener det er
viktig for barna at de får bruke kroppen sin,
og vil at barna skal oppleve glede ved å
ferdes i naturen og lære å sette pris på
naturen når de er i barnehagen.



Når vi går på tur tar vi oss alltid god tid.
Veien til målet er like viktig som å nå
målet, og det er ikke alltid vi kommer oss
til, målet fordi vi tar oss god tid til undring,
utforskning og fabulering rundt det som
opptar barna. Ingen grøftekant er for liten
og ingen meitemark er for stor. Vi i Bikuben
Friluftsbarnehage ønsker at barna skal
oppleve at vi har god tid til det enkelte
barn og at vi deler gode opplevelser
sammen.



Vi knytter friluftsliv sammen med tema som
vi jobber med ellers i barnehagen. Vi tar
også naturen med oss inn, og vi tar «inneaktiviteter» med oss ut. Vi er opptatt av at
også småbarn skal få ta del i friluftslivetmen på sin egen måte og i sitt eget tempo.
Vi er flinke på å variere med alt fra utelek i
barnehagen til oppdagelsesturer i
nærmiljøet og utflukter både til fots og
med buss. I tillegg gir vi barna mulighet til
fysisk lek gjennom at vi har et samarbeid
med klatreklubben i kommunen der hvor vi
benytter oss av deres klatrerom som kalles
«buldrerommet» hver tirsdag. Her får barna
mange muligheter hvor de får brukt
kroppen sin. De får mulighet til kroppslig
lek slik at de kan få puls over hvilenivå, de
får bli varme i trøya, røde i kinnene og til
og med svett. De får nye erfaringer og
utfordringer å strekke seg etter- og ikke
minst mange mestringsopplevelser.

Bring-og-hentesituasjon


En hjertesak i vår barnehage er bring og hentesituasjon.



Her skal informasjon utveksles og barnet skal bli møtt av gode voksne
som smiler, lytter, ser og viser at de bryr seg. Som foreldre i vår

barnehage får dere komme inn på avdelingen sammen med barnet om
morgenen. På den måten får dere et godt innblikk i miljøet på
avdelingen, hva vi gjør og hva som skjer. Vi tar oss god tid til
overlevering slik at den blir god for alle parter.


Vi tar oss alltid god tid til den daglige samtalen med foreldrene.



Vi har et vinkevindu på storbarn som vi endrer tema på ved jevne
mellomrom. I vinkevinduet får de barna som ønsker det vinke farvel
til sine foresatte.



Her er voksne som møter barna på deres premisser og som gir
utfyllende informasjon om planen for i dag- som tar i mot beskjeder
fra dere foreldre og etterspør hvis det er noe som blir glemt. Vi ønsker
å ha det beste samarbeidet med foreldrene våre for å skape den beste

barnehagehverdagen for det kjæreste foreldrene har- nemlig barna.



Så er det lykken av å hente sitt eget barn i barnehagen. Hvordan oppleves de få, men så verdifulle
minuttene? Hvordan bruker vi denne tiden? Det er viktig for oss i Bikuben Friluftsbarnehage at vi jobber mot
samme mål og virkelig forstår hvorfor disse minuttene er gull. Det er nå vi har sjansen til å fortelle om

dagens små og store øyeblikk, det er nå vi kan få barnet til å skinne. Vi har gått flere runder for å
reflektere over hvilken praksis vi har og hva vi ønsker å bruke akkurat disse verdifulle minuttene på. Å sees
igjen etter en dag fraskilt fra det kjæreste foreldre har, kanskje etter en tøff morgen med gråting og små
hender som ikke vil slippe taket. Da er dagens høydepunkt å ses igjen. Hvordan foreldre opplever oss
ansatte i hentesituasjon i barnehagen har stor betydning for relasjonsbygging og tillit. Vårt fokus er å dele
de gode hendelsene. Framsnakke barnet og fortelle små og magiske øyeblikk fra barnehagehverdagen. Vi
ønsker å dele gode hendelser med foreldrene og gi dem trygghet på at vi har sett deres barn. Vi ønsker at
foreldrene skal oppleve hentesituasjon som et positivt møte der de får informasjon om sitt barn og hvordan
dagen har vært. Vi ønsker at de verdifulle minuttene skal skape sterke bånd mellom personalet/foreldrene

og barn/foreldre. En fin avslutning på dagen der barnet får tid og rom til å avslutte leken på en god måte
og det blir tatt ordentlig farvel, skaper gode relasjoner, forventninger og glede til dagen i morgen.

BARNEHAGENS
FAGOMRÅDER


NEDENFOR HER HAR VI
LAGET EN OVERSIKT
OVER RAMMEPLAN SINE
FAGOMRÅDER OG LAGET
EN PROGRESJONSPLAN
FOR BEGGE AVDELINGER
SOM VI BRUKER SOM
UTGANGSPUNKT I VÅRT
ARBEID I DET DAGLIGE.

SMÅBARN
KOMMUNIKASJON,
SPRÅK OG TEKST

KROPP, BEVEGELSE
OG HELSE

KUNST, KULTUR OG
KREATIVITET

NATUR, MILJØ OG
TEKNIKK

ETIKK, RELIGION OG
FILOSOFI

NÆRMILJØ OG
SAMFUNN

ANTALL, ROM OG
FORM

• Tegn til tale
• Sette i gang lek,
organisere og
planlegge enkel
rollelek
• Små lekegrupper
• Korte beskjeder
• Snakkepakke –
begrepstrening
• Primærfarger
• Fokus på
hverdagsbegreper
• Tid og rom for
samtaler
• Språkkista
• Benevning
• Bevegelsessanger
• Sanger
• Gjentakelser i
bøker
• Rim og regler
• Ordrytme
• Pekebøker

• Sansene
• Daglig
hviling/soving
• Håndvask
• Øve på å spise selv
og smøre egen mat
• Øve på å kle seg
selv
• Trille eller gå på
korte turer
• Peke på kroppsdeler
• Sansemotorikk i
sand, vann og med
fingermaling.
• Grovmotoriske
ferdigheter;
krabbe, krype og gå
• Finmotorikk; perle
store perler,
blyantgrepet, øve
øye og
håndkoordinasjonen
• Smake på forskjellig
mat og bake
• Respekt for egen og
andres kropp

• Kjenne på og erfare
ulike
formingsmaterialer
• Rytmeinstrumente
• Lytte til ulik type
musikk
• Bevege seg etter
musikk
• Dramatisering med
hånddokker
• Estetiske aktiviteter
• Gå turer og plukke
med seg
naturmaterialer inn
til bruk gjennom
estetiske aktiviteter
og lek

• Ute hver dag så
lenge vær tillater
det
• Turer i nærmiljøet
• Rydde opp etter oss
ute og inne
• Kaste søppel i rett
dunke
• Bli kjent med
husdyr og gårdsdyr
(hund, katt, hest,
gris, sau og ku)
• Bruke ulike
lekemateriell
• Gjøre seg erfaringer
med ulike typer
vær; vått, kaldt,
varmt etc

• Sosial kompetansefokus på̊ meg og
mitt, deg og ditt og
å dele.
• Hvordan vi skal
være med
hverandre
• Høytider
• Undre oss sammen
med barnet, følge
barnets initiativ
• Sette ord på
følelsene i kroppen
vår: glad, sint, lei
seg etc
• Lære å regulere
følelsene sine

• Bli kjent med
uteområdet vårt
• Bli kjent med
nærmiljøet vårt
• Husdyr, dyr og
dyrelyder.
• Dagens hjelper som
bidrar til
fellesskapet
• Få medvirke egen
hverdag gjennom
barnemøter/samlin
ger. For eksempel
være med på å
bestemme turmål
• Få kjennskap til
andre språk
gjennom sang, dans
og temaarbeid

• Sanger, rim og
regler
• Telle fingre, tær
• Puslespill og klosser
• Geometriske figurer
• Begrepstrening
-bevisst bruk av
stor, liten, full,
tomt, firkant, sirkel
etc
• Leik med ulike
baller (ballonger,
myke, harde, små
og store)
• Bruke sanseboks
• Bli kjent med å
bruke digitale
verktøy
• Legge til rette for
matematiske
erfaringer gjennom
å berike barnas lek

STORBARN
KOMMUNIKASJON,
SPRÅK OG TEKST

KROPP, BEVEGELSE
OG HELSE

KUNST, KULTUR OG
KREATIVITET

NATUR, MILJØ OG
TEKNIKK

ETIKK, RELIGION OG
FILOSOFI

NÆRMILJØ OG
SAMFUNN

ANTALL, ROM OG
FORM

• Farger
• Tulleregler og
humor,
• Høytlesning,
• Gjenfortelle hva
som har skjedd
• Sette i gang lek,
organisere,
planlegge rollelek
• Ordrytme.
• Metaperspektiv på
språket.
• Eventyr
• Følelser
• Tegn til tale
• Rim og regler
• Spille spill
• Pusle puslespill
• Terningen
• Øve seg på å sette
ord på følelser
• Rollelek
• Tegn til tale
• Utvikle fantasi og
eventyrlyst

• Kle på og av seg det
meste selv
• Sanser og
sansestimulering
• Lære om kroppen
• Hinderløyper både
ute og inne
• Litt kunnskap om
hygiene
• Dotrening – slutte
med bleie
• Smake på ulik mat
• Bade
• Grovmotoriske
ferdigheter; rulle,
klatre og balansere.
• Turer i ulendt
terreng
• Bære sekken sin selv
• Kjenne til sansene
og hva de brukes til.
• Blyantgrep, perle.
• Gå på lengre turer
• Evne å være
fleksibel og regulere
seg selv i lek med
andre

• Lek med
naturmaterialer
• Undre oss og
filosofere
• Ulike
formingsmaterialer
• Prøve ulike
formingsteknikker
• Kle seg ut, bli en
”annen”
• Dramatisering og
rolleleik
• Spille på
instrumenter og lage
musikk
• Danse
• Sanser
• Fokus på
tredimensjonale
materialer som ulike
leiretyper
• Besøke biblioteket
• Dramatisering
• Lage eventyr

• Ute hver dag
• Tur minst to dager i
uka
• Resirkulere avfall,
kildesortere
• Rydde opp etter oss
ute og inne
• Dyr: Besøke gårder
• Insekter, undersøke
og undre oss
• Få kjennskap til
ulike arter: Alt som
finnes ute i naturen

• Sosial kompetanse,
fokus på
selvhevdelse og
empati (3 år)
• Sosial kompetanse,
fokus på vennskap,
det å ha en venn (4
år)
• Filosofiske samtaler
• Høytider
• Respekt for alt som
lever
• Undre seg over
naturen
• Hvor kommer
blomstene fra? Hva
skjer med frøene vi
sår? Søpla vi kaster?
• Høytider, hvorfor og
hva ferier vi

• Fokus på familien
min og huset mitt.
Dra på tur slik at vi
får vite hvor alle
bor.
• Bruke nærmiljøet til
turer
• Markere
samefolketsdag med
en hel temauke
• Bli kjent med
tradisjoner og
kulturer
• Turer i nærmiljøet
og turer med
barnehagen sin buss
• Tur til lavvoområdet
vårt

• Sanger, rim og
regler, gjerne med
telling
• Puslespill/spill
*Geometriske figurer
• Begrepstrening
• Form og farge
• Enkle mønster
• Møte tallsymbolene
• Måle og veie
• Bruke matematiske
begreper i det
daglige og i alle
temaer
• Telle til 10 (4 år)
• Førmatematisk
forståelse
• Ta med matematiske
begreper inn i det
daglige arbeidet og
inn i leken:
sammenligning,
sortering,
plassering,
orientering,
visualisering,
former, tall,
mønster.

Planlegging, handling, refleksjon og samarbeid


Planlegging:
Alle i personalet deltar i planlegging av vårt arbeid.
Felles planer på tvers av avdelingene gir noen rammer
og retningslinjer, mens de mer detaljerte planene
henter henter mye innspill fra barna. Det er
barnehagens lederteam besående av daglig leder og
samtlige pedagoger som leder planleggingen på møter
og planleggingsdager, og som har i sine
arbeidsinstrukser at er hovedansvarlig for at planene
er i tråd med gjeldene krav, lover og regler.
Observasjon:
Pedagogene har hovedansvar for at det pedagogiske
arbeidet blir observert og dokumentert. Noe av
dokumentasjon går ut til foreldrene, annen pedagogisk
dokumentasjon f. eks praksisfortellinger brukes internt til
refleksjon. Kartlegginger og observasjoner av barn danner
grunnlag for foreldresamtalene. Noe legges ut på
eBarnehage.

Refleksjon:
Vurdering og refleksjon danner utgangspunkt for
planlegging. Vi vurderer ukentlig og månedlig arbeidet
vårt på hver avdeling.
Barnas perspektiv og læringsutbytte er sentralt i
vurderingen. Barna kommer med tilbakemeldinger på
opplegg både spontant eller i samtaler i etterkant av
opplegg. I tillegg har vi planleggings- og vurderingsmøter
i forbindelse med tema, fellessamlinger, nissefest,
karneval osv. Hensikten med vurdering er å vurdere
barnas utbytte, vurdere grad av måloppnåelse og gjøre
planleggingen enklere hvis aktiviteter skal gjennomføres
igjen senere. Hele personalet deltar i vurderingen,
pedagogene sammen med daglig leder har ansvar for at
vurdering blir gjennomført.
Foreldre kommer med innspill på foreldresamtaler og
foreldremøter og vi oppfordrer de også ellers til å
medvirke i hverdagen. Vi blir glade for tilbakemeldinger
og gode innspill. Videre kan foreldre komme med
innspill og tilbakemeldinger til samarbeidsutvalget eller
gå direkte til daglig leder.

Samarbeid mellom hjem og barnehage


Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med
foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til
hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen
jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse,
trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger
overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre
at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. Vi
jobber kontinuerlig og aktivt med vårt foreldresamarbeid. For å arbeide til barnas
beste er det helt essensielt at vi har et nært og godt samarbeid med foreldrene/
foresatte. Vi har stort fokus på å ta hvert enkelt barn imot om morgenen, for å få
en god start for både barn og foreldre, men også for å vite hvordan grunnleggende
informasjon som søvn og mat har vært siden sist, for å sikre at barnets behov blir
ivaretatt. På den måten får barnet mat og hvile etter eget behov. I tillegg har vi
også et stort fokus på å utveksle all informasjon, observasjoner, opplevelser, trivsel
og annet knyttet det enkelte barn ved hente-situasjon. Foreldrene skal ha godt
innsyn i barnets hverdag hos oss.



Vi har et samarbeidsutvalg, og intensjonen med dette er at det skal gi alle foreldre
en god mulighet til å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv
måte. De skal fremme felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Vi har tidligere hatt
samarbeidsutvalg som har arrangert ulike tilstelninger som sommeravslutning og
juleverksted. I tillegg skal samarbeidsutvalget være et rådgivende,
kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal også være med å
fastsette årsplanen.



Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage må bygges på gjensidig forståelse
for at begge parter sitter inne med både kunnskap og erfaringer som kan være
til hjelp i arbeidet med barnet. Vi ønsker at samarbeidet skal innebære at

foreldre og personalet møter hverandre med åpenhet og nysgjerrighet og er
genuint interessert i barnets beste. Foreldrene hos oss må kunne stole på at de
kan ta opp det de er opptatt av- uansett hva det måtte være.

Tilvenning og
overganger


Vi i Bikuben Friluftsbarnehage skal i samarbeid
med foreldrene legge til rette for at barnet får
en trygg og god start i barnehagen. Vi legger til
rette slik at rutiner blir tilpasset og vi
organiserer tid og rom slik at barnet skal få tid
til å bli godt kjent, etablere relasjoner og
knytte seg til personalet og andre barn. Vi
sørger for tett oppfølging slik at barnet kan
oppleve tilhørighet og trygghet. Varigheten på
tilvenningsperioden tilpasser vi det enkelte
barns behov. Vi tar oss god tid slik at det det
skal føles trygt og godt for foreldrene når de
forlater barnet sitt hos oss i barnehagen. Vi
tilbyr oppstartssamtale til alle foreldre den
første tiden i barnehagen. Vi er opptatt av å
gjøre individuelle tilpasninger slik at barnet
ditt får de rammene de trenger. Vi tar gjerne
imot barn på besøk flere ganger før oppstart.

Tilvenning fra småbarn til storbarn


Personalet skal sørge for at barn og foreldre
får tid og rom til å bli kjent med barna og
personalet når de bytter avdeling. Vi er en
liten barnehage, og hos oss blir barna kjent
med hele personalet fra de begynner i
barnehagen. Småbarna får tidlig på våren
over på storbarnsavdelingen å leke, slik at de
blir kjent med barna, rommene og voksne på
storbarn. På sommeren er det
storbarnsavdelingen som blir brukt, og da blir
overgangen naturlig når de da fortsetter på
storbarn etter ferien. Vi har god dialog med
ansatte fra småbarn, slik at informasjon om
barna blir godt ivaretatt.

Overgang fra barnehage til skole


Barnehagen tilbyr aktiviteter gjennom skoleklubben som skal
trigge nysgjerrigheten og gleden med å starte på skolen. Vi har
skoleklubb en gang i uka der vi har fokus på å gi de erfaringer,
kunnskap og ferdigheter som er gode å ha når de skal begynne
på skolen. Barnehagen har et nært og godt samarbeid med en
annen barnehage i kommunen der vi besøker skolen sammen
en gang i måneden fra høsten av for at de skal bli kjent med
skolen og for at det skal føles trygt og godt når de begynner
der. Ved å samarbeide med en annen barnehage får de møtt
barn på tvers av barnehager som muligens begynner i samme
klasse. Dette bidrar til å knytte nye bekjentskap og vennskap i
forkant av skolestart, noe som er veldig positivt før de
begynner på skolen. Vi legger til rette for at alle barn skal få
en trygg og god overgang fra barnehage til skole i samarbeid
med foreldrene og skolen. Vi har overgangssamtaler med
skolen der vi overleverer informasjon om barna som foreldrene
har gitt samtykke til. Denne informasjonen skal gjøre det
enklere for kontaktlærer å kjenne til interesser og det som
opptar barna som begynner i klassen deres. På den måten blir
det enklere å danne gode relasjoner med barna i klassen sin.

BARNEHAGERUTEN 2021-2022


Oppstart nytt barnehageår



Planleggingsdag



Planleggingsdag



02.08.2021
13.08.2021
01.12.2021

OPPSTART FOR BARNA ETTER JUL TIRSDAG 4. JANUAR



Planleggingsdag

03.01.2022



Planleggingsdag

25.02.2022



PÅSKEFERIE FRA ONSDAG 13.04 KL 12.00. T.O.M 18.04.2022



FRIDAG

17.05.2022



Planleggingsdag

27.05.2022



FRIDAG

06.06.2022

Vi vil starte opp med en planleggingsdag ved nytt barnehageår. Det vil bli gitt beskjed
om, men alt er avhengig av skoleruten.

