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FAGLEDER HAR ORDET

Ormåsen oppvekstsenter er stadig i utvikling; nytt  SFO-bygg i skogen på andre siden av 
barnehagen knytter barnas opplevelses- og læringsarena enda tettere sammen. 
Vi tror at å lære og være i naturen  er den beste måten å vokse opp på. Det finnes etter 
hvert mye forskning som bekrefter at fysisk aktivitet og å vokse opp med naturen som 
lekeplass er ypperlig for både lek, læring, fysisk og psykisk helse. Mye fysisk aktivitet, lek 
i ulike omgivelser og allsidig bruk av kroppen i alderen null til tre år gjør barna tryggere, 
mer sosiale og gir dem bedre motoriske ferdigheter. I den frie leken i naturen søker barn 
etter mønstre, lærer å mestre risiko, undersøker hypoteser med kropp og sanser og får 
nye erfaringer. De får kjenne på skrekkblandet fryd, testet egne grenser og får varierte og 
gode mestringsopplevelser i et miljø med nesten uendelige muligheter! Det viser seg at 
fysisk aktive barn bruker hjernen mer aktivt til å løse komplekse oppgaver, færre grenser 
i leken gir mer kreative barn og god motorikk gir bedre matteferdigheter. Ikke minst viser 
nyere forskning tegn på at utelek gjør barn mer oppmerksomme når de begynner på 
skolen.
 
I år har vi jubileum - barnehagen er 25 år. Dette skal selvfølgelig feires!
Mange forventninger er knyttet til oss og naturfokuset vårt, og vi har de siste to årene 
hatt mer fokus på natur og turer med barna på småbarnsavdelingen, der nye 
turplasser i skogsområdene har gjort det mulig for de mindre barna å bruke Ormebolet 
og de nærmeste turplassene oftere. Men hva er viktigst for de mindre barna? 
Forutsigbarhet,  trygghet, rutiner, tilknytning og tett voksenrelasjoner må komme foran 
ønsket om å være mye på tur. Deres tumleplass er innenfor gjerdene og inne på 
avdelingene først og fremst. På småbarnsavdelingene vi vil fortsette å ha fokus på lek 
og fysisk aktivitet i naturen – men vil tydeliggjøre hvordan vi vektlegger dette forskjellig i 
forhold til rammefaktorer som årstidenenes muligheter og begrensninger, samt barnas 
forutsetninger og utvikling. Ved å dele barnegruppene flere dager i uka, får de største 
barna flere turer og andre utfordringer samtidig som de mindre barna får mer ro rundt 
seg til å utforske, leke og knytte relasjoner.

STYRINGSDOKUMENTER

BARNEHAGELOVEN
Lovens formålsparagraf tydeliggjør barnehagens samfunnsmandat, som er å ivareta 
barnas behov for omsorg, lek, læring og danning i nært samarbeid og forståelse med 
hjemmet. Vi skal tilby et omsorgs- og læringsmiljø som er til beste for barnet.

NASJONALE FORSKRIFTER
Målet med rammeplanen er å gi en forpliktende ramme for planlegging, 
gjennomføring og vurdering av barnehagen.
I tillegg skal vi følge MHV-forskriften (Barnas HMS) og Lekeplassforskriften.

KOMMUNALE RETNINGSLINJER
Øvre Eiker har visjonen “Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker”. I det ligger at alle 
må bidra for å oppnå “det gode liv”  for hver enkelt i kommunen vår. Kommunens 
arbeidsgiverpolitiske plattform (AGP) skal gi rammene og retningen for å skape en 
felles kultur, felles identitet og et positivt klima. “Strategi for økt kvalitet i barnehage” 
sin visjon er Kompetanse for framtida, og målet er at alle barn trives, 
opplever mestring og har personlig vekst.

ORMÅSEN OPPVEKSTSENTER
Vi har en felles virksomhetsplan med slagordet 

“Stedet i det grønne” 

og visjonen

“Midt i naturen - barnas gode arena 
for læring og opplevelser”

Velkommen til nytt barnehageår!
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MÅL

Skape gode relasjoner gjennom lek og fysisk aktivitet i naturen 
- som bidrar til glede, mestring og læring.

INNHOLD

Barna i Ormåsen barnehage møter ganske forskjellige hverdager på 
henholdsvis Bjørnehiet/Harestua og Ormebolet. Allikevel er vi er vi en 
barnehage og har felles overordnet visjon og mål, verdigrunnlag og temaer.
Innholdet bygger på en gradvis progresjon etter alder og modenhet.

VISJON

Undersøkelser fra flere 

nordiske land viser at barn 

som er mye ute og leker i 

fri natur er “mindre syke, 

utvikler bedre motorikk, 

er bedre til å løse konflikter, 

har bedre 

konsentrasjonsevne 

og har bedre 

lese- og skrivekunnskaper”

Ifølge den svenske 

Naturvågsverket kan 

barns friluftsliv lede til en 

bærekraftig livsstil senere 

i livet. De anser det som 

sannsynlig at man tyr til 

naturen som friskverns-

ressurs dersom man har en 

relasjon til den fra 

barnsbein av.

Helsedirektoratet 

anbefaler at barn har 

aktivitet med høy intensitet 

flere ganger pr uke; barn 

med røde kinn og svett 

kropp. For at barn skal ha 

moderat til høy aktivitet i lek, 

viser ny studie fra HiOslo 

at naturlekeplasser er klart 

best – særlig viste den at de 

minste barna var i betydelig 

større aktivitet i lek.

Gjennom risikolek/herjelek 

i barnehagealder får barna 

prøvd ut egne grenser; det 

er uvurderlige erfaringer å 

kjenne det kiler i magen, 

at det er litt skummelt og 

oppleve at “jeg klarte det!”. 

De lærer gradvis hva de 

mestrer i et fysisk miljø med 

varierte utfordringer og vil få 

et bedre grunnlag for ikke 

ta for store risikoer senere 

og kjenne på egne grenser 

eller muligheter. 

(jf. Sandseter/Kennair; Angstutvikling 
og barns mentale helse)

Barn “lærer i stor grad 

med kroppen”, og derfor er 

kvaliteten på barns omgiv-

elser helt frem til 

16 års alder viktig. 

Naturen gir barn nesten 

ubegrensede 

handlingsmuligheter og 

stadig nye impulser. 

Impulser er lekens 

motiverende kraft; naturens 

variasjon og fleksibilitet i 

form og struktur stimulerer 

til utforskertrang og 

nysgjerrighet.

Barn som er fysisk aktive, har et bedre selvbilde enn barn som er lite fysisk aktive. 
(førsteamansuensis Ingunn Fjørtoft, Høgskolen i Telemark)

Vi gir barn opplevelser i naturen som vil 
påvirke deres livskvalitet og helse livet ut.

Utvikling og læring hos 

barn er nært knyttet til fysisk 

mestring . Naturleke-

plassen tilbyr barna en god 

balanse mellom evner og 

utfordringer, følelse av 

kontroll, tap av selvbeviss-

thet og tidsoppfatning. Med 

skogen som lekeplass har 

barn de beste 

forutsetninger for “flyt-

opplevelser”, som kan gi de 

økt selvfølelse, optimisme, 

bedre helse og motivasjon 

for et aktivt friluftsliv som 

voksen. (Helga S Løvoll, HiVolda)

“ “
Hvis jeg var tre år igjen, ville jeg være 
vild med at skulle starte i Ormåsen 
Barnehage!

Kjeld Rasmussen
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VÅR PROFIL

Helårs turplasser med 
telt/bålhytte

Forutsetning for å kunne være 
og lære i grupper, og være ute 

store deler av dagen 
hver uke – hele året

Bålets funksjon
Sosialt samlingspunkt som gir 
ro og fysisk varme, og innbyr 

til samtaler og fortellinger

Venteplasser og 
“rasteplasser”

Vi har faste stoppunkter for 
å vente på hverandre, og 

barn trenger oftere pauser og 
energipåfyll

Usynlige grenser
Rundt Ormebolet og på tur-

plassene våre har vi grenser – 
hit men ikke lenger, som barn 
og voksne går opp sammen.
Vi ønsker å gi barna tillit, la 

de prøve ut grenser selv og gi 
mulighet til selvutfoldelse og 

frihetsfølelse.

Tursoner
Barn i ulik alder/de ulike avde-
lingene har forskjellige lengde 
og turmål. Turmålets lengde, 

topografi og utfordringer 
utvides i takt med barnas 

forutsetninger. Se kart

Årstidsvariasjoner
Årstidene styrer mye 
innhold og aktivitet i 

barnehagen.
Vær/temperatur gir noe 

variasjon i utetid. 

Naturbarnehage-prinsipper
Naturbarnehagen er bygget på et idegrunnlag som gir konsekvenser for hvordan vi gjør 
det i praksis. Mye av det som skjer i hverdagen vår kan virke “selvfølgelig”, men bygger 
på noen viktige prinsipper og en bevisst tanke om progresjon i naturopplevelser – slik at 
vi på best mulig vis kan strekke oss etter visjonen vår.

“NATURBARNEHAGE-TRAPPA”

Se her

På tur i vogn, til turområdene, 
1 gang pr uke

Sanse og utforske naturen

På tur i til fots, i nærområdene, 
1-2 ganger pr uke

Spise og leke på turplassene

Hva skjer om jeg...?

På tur til fots, i nærområdene, 
2-4 ganger pr uke

Spise, leke og hvile på 
turplassene

Bære sekken på tur selv

Sitte på i kano

Spikke, hamre, sage

Hvorfor, hvordan..?

På tur til fots, på ski, sykkel 
eller bil til tur- og nærområder, 
3-4 ganger pr uke

Tilberede, spise, leke på 
tur- og i nærområdene.

Bære sekken på tur selv og gå i 
forveien og vente på venteplasser

Klatre ut og inn av kano selv

Utforske nye og ukjente områder

Spikke, sage, hamre

 
Progresjon ift. alder og utvikling 1-6 år.

BJØRNEHIET OG HARESTUA (1-3 åringer)
Hverdagen til de yngste består av gode opplevelser gjennom hverdagsrutiner - 
hverdagene er stimulerende nok i seg selv. Vi har fokus på omsorg, trygghet, 
lek og opplevelser tett på og i naturen. Små barn lærer gjennom bruk av kropp 
og sanser. De minstes tumleplass er først og fremst innenfor gjerdene og barna 
vil gradvis møte trinnene i “naturbarnehage-trappa”. 
Vi er opptatt av allsidige fysiske aktiviteter ute og inne som fremmer barnas 
motorikk slik at de blir gode til å ferdes i skog og mark. De eldste barna 
(3-åringene) vil jevnlig være på egne turer og aktiviteter, men vil av avdelingens 
forutsetninger ikke ha likt innhold som 3-åringene i Ormebolet
 

ORMEBOLET (3-5 åringer)
I Ormebolet har barna ingen fysiske grenser. “Uten grenser” betyr at vi ikke øn-
sker å begrense barnas naturopplevelse eller utforsking av naturen.Tanken vår 
er at barna skal få erfare og  oppdage mulighetene naturen kan gi av aktiviteter 
og læring. Barna er ute i all slags vær, mesteparten av dagen. Hyttene og områ-
det rundt fungerer som samlingspunkt på morgenen og ettermiddagen og når 
det ellers er behov for samles. De fleste dager i uka går mindre grupper av barn 
på tur til skogen rundt Ormebolet.
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Førstehånds erfaringer
Sanser og allsidig kunnskap blir utfordret 

gjennom å bruke naturelementer i lek. Å lage 
ting med hammer, kniv og sag stimulerer 
kreativitet, fantasi, sansing og motorikk. 

Barna lærer også risikomestring og utvikler 
matematisk forståelse i det kroppslige møtet 

med naturmaterialene.

Naturen som læringsarena
Undringen over smått og stort ute i naturen 

stimuleres gjennom samtaler, utforsking, sansing 
og refleksjoner – som er viktige betingelser for 

læring. Erfaringsbasert læring i autentiske (ekte) 
omgivelser gjør læring meningsfull, gir 

motivasjon og økt læringsutbytte. Viktige 
begreper her er “Learning by doing” (Dewey) og 
“affordances” (Gibson). Affordances betyr hva 

miljøet kan tilby av muligheter, og naturen tilbyr 
et mangfoldig og vekslende miljø med nesten 

ubegrensede muligheter!

Dette er eksempler på aktiviteter, som vil vektlegges uliks etter avdelingenes og barnas forutsetninger.



DOFFENTOPPEN

FROSKETOPPEN

KNERTENPLASSEN

BÅLHYTTA

TRELAVOEN

SKOLE GAPAHUK

BÅLHYTTE SKILEIK NYHYTTA

GAMLEHYTTA

SOLTOPPEN

TUROMRÅDE
3-6ÅR

TURSONE
3-6ÅR

NÆROMRÅDE
3-6ÅR

NÆROMRÅDE
1-2ÅR

TURSONE
2-3ÅR

EVENTYRTOPPEN
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TURPLASSER / TURSONER

Som naturbarnehage har vi mange turplasser vi går til, som befinner seg i 
forskjellig avstand fra barnehagens område. Disse har vi plassert inn i kartet, 
hvor tursonene også vises. Tursonene er en grov inndeling av områder de 
forskjellige aldersgruppene går tur i, og det  vil variere hvilke plasser som brukes 
mye og lite. Nærområdet er der barnegruppa har hverdagen sin innenfor 
gjerdet eller usynlige grenser, og der vi går kortere turer for aldersgruppa. 
Turområdet er turer og plasser som er lenger unna og hvor vi er på tur 
størsteparten av dagen. Flere av stedene er et stykke å gå til, og gir barna 
større utfordringer og variasjon i opplevelsene sine. Lengden på turmålet 
utvider seg gjennom barnehageåret og etter barnas utvikling og forutsetninger.

TURREGLER
• Vi brekker ikke friske greiner, men høster av naturen.

• Vi bruker det vi finner på bakken når det skal spikkes, 
 sages og hamres.

• Vi har respekt for alt levende.

• Vi tar med eget søppel hjem.

• Finner vi andres søppel tar vi med det hjem.

• Vi har faste doplasser på de områdene som brukes mye 
 og tar med alt dopapiret hjem.

• Vi plukker bær.

• Vi plukker blomster og urter som ikke er fredet eller giftige.

• Vi bruker kongler og annet dødt materiale til formingsaktiviteter.

• Vi respekterer bålforbudet og bruker faste bålplasser.
   Nye helårsregler gjør at vi skjønnsmessig kan brenne bål hele året.

• Vi bruker gjerne kokeapparat dersom vi skal lage mat.

• Vi går ikke til fots i preparerte skispor.

• Vi skremmer ikke fugler.

TURSONE 
3-6ÅR

NÆROMRÅDE
3-6ÅR

NÆROMRÅDE 1-2ÅR
+ BOLIGOMRÅDENE

HUFSEPLASSEN

TURSONE
2-3ÅR
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 Skjemaet til høyre er et utgangspunkt 
og veiledende for oss i arbeidet med 
innholdet i barnehagen. Barn utvikler 
seg ulikt og har ulike interesser, og 
alle barn vil ikke oppleve alt i like stor 
grad. Opplevelser, erfaringer og 
utfordringer bygger på hverandre og 
vil være med på å skape sammen-
heng for barna. 

Rammeplanen for barnehager sier at “vi bør ha en 
langtidsplan for å sikre progresjon og sammenheng 
i barns læring og opplevelser gjennom hele 
barnehageoppholdet”. Vi har derfor laget denne 
oversikten som viser en grovinndeling av progresjo-
nen innenfor fagområdene i rammeplanen.

Sanger, rim, regler, høytlesing, besøk av Bokbamsen, 
tydelig kommunikasjon i hverdagen, hvor det nonverbale 
kroppsspråket er viktig.

Bruk av gymsal, egne gym-rom på 
avdelingene,turer utenfor gjerdet og til områder rundt, 
sunn mat (eks lapskaus og grønnsakssuppe).

Tradisjoner knyttet til årstider og høytider, gi rom og 
mulighet for barns ulike uttrykk, introdusere formings-
materiell, enkel dramatisering, noen mattradisjoner 
(Eks. barnas julebord).

BJØRNEHIET OG HARESTUA

“fra frø til plante”, ta vare på naturen gjennom “rusken-
dagen”, vi følger med årstidene og endringer i naturen, dyr 
og dyrespor, forer ekorn og fugler, enkel konstruksjonslek 
ute og inne.

Rom for undring over smått og stort - ute og inne, noen 
høytider, vennskap, å være en del av et fellesskap.

KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST

Høytlesing, gjenfortelling, rim, regler, besøk av Bokbamsen, 
ordbilder, lekeskriving, tydelig kommunikasjon i hverdagen.
Ta imot og følge beskjed. Lytte. 

Varierte og mange fysiske aktiviteter i alle årstider, fokus 
på sunn mat, delaktighet i å lage mat “fra bunnen av”.
Bli selvstendig på do.

Lokalhistorien (gruvene, boplasser), barna bruker hammer/
sag/kniv og lager ting av naturmaterialer, lager små 
utstillinger ute/inne. Klippe med saks, tegne/rableskrive.

ORMEBOLET

Barna er delaktige i pilking og fisking, kildesorterer, plukker 
søppel i naturen, får utforske hvordan enkelte verktøy 
virker og hvordan fenomener i naturen opptrer og virker 
sammen.

Hverdagssamtaler om smått og stort, fokus på mangfold 
og kulturelle tradisjoner. Være en god venn.

KROPP, BEVEGELSE OG HELSE

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Aktiv bruk av nærmiljøet, ta buss og besøke biblioteket, 
togstasjon og rådhus. Bli kjent på uteområder rundt 
skolen/SFO og Ormebolet.

Fortellinger fra lokalhistorien, bruk av ild til oppvarming og 
matlaging, delta i praktiske oppgaver i hverdagen.

ANTALL., ROM OG FORM

Sortering av ulike former, antall og farger, sandkasselek, 
sanger, rim, regler, mengder og symboler, antall og former.

Gå turer og “finne veien”, sortere, telle, veie 
og måle naturmaterialer.
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BARNS MEDVIRKNING LIKESTILLING OG LIKEVERD
Medvirkning handler om retten til å bli sett, hørt og forstått. 

Barn skal oppleve at de har mulighet til å gi uttrykk for 
sitt syn på livet i barnehagen, og til aktiv deltakelse i 

planlegging og vurdering av det.

Vi er pålagt å jobbe for å integrere likestilling og likeverd i det 
pedagogiske arbeidet, som skal ligge til grunn for alt arbeid i 
barnehagen. I praksis betyr dette  at de ansatte er bevisst sitt 
ansvar: 

Alle barn skal ha lik mulighet til vekst og utvikling. 
Vi skal legge til rette for dette med en bevisst pedagogisk 
praksis, og være gode rollemodeller. De skal få anledning 

til å utvikle sin egen identitet uavhengig av kjønn.

Dette handler om danning; de prosessene som skal sette barnet i stand til å 
håndtere livet og se seg selv og andre som verdifulle medlemmer av et større 
fellesskap. Ikke minst er det viktig å styrke vennskap og forebygge mobbing. 
I år vil vi ha 2 fagkvelder med foreldre og foresatte med fokus på inkludering, 
vennskap og forebygging av mobbing.

Ansettelse av menn har vært en bevisst strategi, som et ledd i 
likestillingsarbeidet ved Ormåsen Oppvekstsenter. 

Slik jobber vi med temaet i barnehagen:
- Kulturforskjeller; vi markerer de ulike nasjonalitetene som er    
 representert i barnehagen, i tett samarbeid med disse barnas    
 foresatte 
- Samene; deres nasjonaldag blir markert hos de større barna,    
 og symboler og kulturen deres får fokus
- Å være en god venn; vi voksne “går ved siden av” og hjelper 
 barna med å få, opprettholde og reparere relasjoner
- fokus på å være forskjellig eller annerledes
- fokus på å være en god venn
- fokus på fagområdet etikk, religion og filosofi, 
 som berører verdier og holdninger
- personalet reflekterer over egne  og samfunnets 
 holdninger til temaet

 Synspunktene skal vektlegges 
 i samsvar med barnets alder 
 og modenhet.

 For oss betyr dette:
- lyttende voksne som møter barnets 
 perspektiv med undring, respekt, 
 følelser og engasjement

- tolke kroppsspråk, være sensitive 
 og ta seg tid

- rom for det spontane 
 og barns eget initiativ

- å anerkjenne barns tanker 
 og meninger

- voksne som gir barna handlingsrom 
 og medvirkning innenfor gitte rammer

- et tett foreldresamarbeid. Trygghet 
 og tillit hos foreldrene er grunnleggende 
 for barnas trygghet og tillit. Dette er igjen 
 avgjørende for at barna skal våge å delta 
 og få innflytelse i fellesskapet
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DOKUMENTASJON

VI BRUKER DISSE FORMENE FOR DOKUMENTASJON:
• Dagsrapport: kort, stikkordsmessig oversikt over hva 
 dagen har inneholdt på hver avdeling. (Bjørnehiet og Harestua)

• I Ormebolet er barna med å lage dagens rapport, 
 se uketavlene på Ormebolets avdelinger

• Ukeplaner: konkretisering av månedens temaer og innhold, 
 med delmål for hver avdeling og rapport om uka som har vært. 
 Særlig Ormebolet sine ukeplaner vil justeres og tilpasses etter 
 årstidens vær og føreforhold

• Småbarnsavdelingene lager også månedsbrev, som viser innholdet 
 for hver avdeling i måneden som kommer og en evaluering av 
 måneden som har gått

• Det barna har laget vises fram på avdelingene og på uteområdet

• Historier utveksles i hente/bringesituasjoner mellom foreldre og personal

• Kartlegging av språk (TRAS), ved behov

• Bildedokumentasjon:
- Avdelingen viser bilder av opplevelser og hendelser som 
 utgangspunkt for samtaler mellom barn/foreldre/personale. 
 Ormebolet har 2 iPader som brukes til innhenting av informasjon, 
 bilde-dokumentasjon på turer, og til interaktive lærespill

- Instagram: motivene som legges ut her er med blikket på opplevelser, 
 samspill og læring, uten fokus på enkeltbarn. 
 #harestua_bjornehiet /  #ormebolet_naturbhg

- Aktueltsaker på barnehagens nettside: flere ganger hver måned 
 viser vi fram ting som skjer i barnehagen

Dokumentasjon gjør at både personalet, foreldrene og barn får 
mulighet til å se barnehagehverdagen på en ny og spennende 
måte. I tillegg til å dokumentere hverdagen til barna, ønsker vi å 
løfte fram dokumentasjonene i pedagogiske prosesser - som et
ledd i å være en lærende organisasjon.

Hva skal vurderes?

Avdelingens
dagsrytme

Avdelingens aktiviteter 
og temaer

Foreldresamarbeid

Informasjonsmøte for 
nye foreldre

Hvordan vurderer vi? Når? Hvem?

Daglig, observasjon 
og refleksjon

Daglig, observasjon 
og dokumentasjon

- Foreldresamtaler, 
- Su-møter 
- Dialog
- Brukerundersøkelser

Tilbakemeldinger fra nye 
foreldre og pedagogenes 
vurderinger

Avdelingsmøter

Avdelingsmøter

- Vår/høst 
- Daglig kontakt
- Vår

Høst

Avdelingens 
ansatte

Avdelingens 
ansatte

Foreldre, 
ansatte

Foreldre, 
ansatte

LP-arbeid

Merkedager og 
arrangementer

Oppstart i b.hagen, 
tilvenning og 
overganger

Lokal plan
(barnehagens utviklingsplan)

Relasjons-
kompetanse se s. 9

Årsplan

Dialog og refleksjon Månedlige møter Gruppeledere og PPT

Dokumentasjon, 
dialog, barns uttrykk

Tilbakemeldinger, dialog, 
observasjon av barn 
og refleksjon

Dialog og refleksjon

Dialog og refleksjon på 
tomannshånd og i gruppe

Dialog og gruppearbeid

Løpende, ved 
avslutning av 
hvert prosjekt, 
ulike møter

Etter perioden 
er over

Halvårlig

Medarbeider-
samtaler, 
veiledning

Sommer

Ansatte/barn

Ansatte/foreldre
barn

Ansatte

Ansatte

Ansatte
Samarbeidsutvalget

VURDERINGSPLAN
Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon.
Hensikten med vurdering er å kunne fornye virksomheten og barnehagen.
Den pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt, systematisk  og åpen måte.
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PERSONALUTVIKLING I ORMÅSEN BARNEHAGE
Barnehagen har 5 planleggingsdager pr. bh. år. De brukes til planlegging, vurdering, samarbeid, utvikling, vurdering og opplæring. En av de er satt av til felles 
opplæringsdag for alle kommunale barnehager. Personalmøter 1 g pr. måned på kveldstid. Medarbeidersamtaler 1 gang pr. år, samt andre forventningssamtaler 
gjennom året. Veiledning og opplæring med interne/eksterne veiledere og fagfolk.

9

RELASJONSKOMPETANSE
Relasjonskompetanse er den voksnes evne til å “se” det enkelte barn 
på dens premisser. Den voksne avstemmer egen atferd etter dette samtidig 
som den tar ansvar for relasjonen

For oss betyr det:
- godt samspill voksen-barn, barn-barn og voksen-voksen
- god kommunikasjon
- være anerkjennende,inkluderende og empatisk
- ta barn og deres familier på alvor
- refleksjon over egne handlingsmønstre

PEDLEDERSKOLE
Alle pedagoger i kommunale barnehager er med på en “pedleder-skole”, 
som startet i 0000. Målet er å heve pedagogenes leder-kompetanse og gjøre 
de bedre rustet til selvledelse og teamledelse. Dette innebærer noen 
fagsamlinger og veiledning i gruppe.

LP
LP står for “læringsmiljø og pedagogisk analyse”. Assistenter, fagarbeidere 
og pedledere bruker en analysemodell, hvor vi får hjelp til å forstå problemer 
og utfordringer med nye og flere perspektiver. Fokuset på miljøet rundt selve 
saken gir bedre vilkår for lek og læring. 

PARTNERBARNEHAGE
Som partnerbarnehage for Høgskolen i Buskerud Vestfold, er noen av våre pedagoger praksislærere for barnehagestudenter. Praksislærerne fremheves som 
nøkkelpersoner for å sikre god kvalitet på praksisopplæringen. Til gjengjeld bidrar studenter med “siste nytt” innen barnehagefaget og gir oss anledning til enda mer 
refleksjon og bevisstgjøring rundt egen praksis.

KVALITET I BARNEHAGEN
Barnehagen som lærende organisasjon 

Kommunens “Strategi for økt kvalitet i barnehage” vektlegger at barnehagene skal være lærende organisasjoner og profesjonelle 
praksisfellesskap.Den sier blant annet at samspillet mellom barn og voksne er avgjørende for kvaliteten i barnehagetilbudet, og at 
vi skal ha en kultur for felles refleksjon og tilbakemeldinger. Kritisk refleksjon og faglige begrunnelser danner grunnlag for barne-
hagens praksis. Den enkelte medarbeider skal ha relasjonskompetanse som en grunnholdning og et bevisst perspektiv.



TILVENNING OG 
RELASJONSBYGGING

Det er viktig å bli tatt godt imot etter en 
lang ferie eller som ny i barnehagen. Vi 
er opptatt av en god start, der barn og 
foreldre blir raskt trygge. Dette kan vi få 
til gjennom hverdager med faste rutiner, 
voksne med fokus på å knytte relasjon-
er, gode opplevelser og være gode til å 
anerkjenne hvert barn.

Oppstartssamtaler med nye foreldre skjer 
en av de første dagene. Barn som bytter 
avdeling har gjort seg godt kjent med den 
før sommeren. Vi legger allikevel til rette 
for god kontakt med dere som foreldre og 
følger barnet tett den første tiden når det 
er nødvendig.

OVERGANGER
Vi ønsker å bidra til at barna får en trygg og god opplevelse når de trer 
inn i “nye verdener”. 
Først vil dette gjelde barnets første møte med barnehagen, under tilven-
ning som vi har omtalt tidligere. 
Det er viktig å legge til rette for at barn skal ta avskjed med det kjente 
(avdelingen/barnehagen) på en god måte, glede seg til å begynne på 
skolen eller ny avdeling, og oppleve at det er en sammenheng.

OVERGANG FRA BJØRNEHIET/HARESTUA TIL ORMEBOLET:
De største på Bjørnehiet og Harestua er gjennom året på avtalte besøk 
i Ormebolet, vi legger våre faste turer innom og spiser gjerne nista der. 
Utover våren blir vi med grupper av barn og voksne derfra på turer. 
Dermed får også blivende Ormebol-barn bli kjent med voksne, barn og 
området som venter dem etter sommeren. Noen foreldre vil oppleve en 
liten tilvenningsperiode etter ferien - dette imøtekommer vi med tettere 
oppfølging i samarbeid med foreldrene.

OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE:
Det er et tett samarbeid mellom  SFO, skole og oss. Barna er på jevnlig 
besøk på SFO på våren, for å bli kjent der.Skolestartere hilser på faddere 
og lærere i god tid før skolestart. Skolestartere er noe sammen som 
gruppe hver uke, med tilrettelagt innhold. De vil ha egne aktiviteter 
gjennom året, noa avdelingsvis og noe i blandede grupper fra 
ny/gammel hytte.

FORELDRESAMARBEID

Vi har et felles ansvar for dette, og vårt 

daglige samarbeid skal være preget av 

åpenhet og tillit. For oss betyr det:

- oppstartsamtaler

- foreldresamtaler

- daglig utveksling av informasjon

- god informasjon via epost/oppslagstavler

- å ta opp ting før de vokser seg store

- Samarbeidsutvalget har et godt samarbeid 

 for barnehagen og barnas beste

Tidlig innsats er viktig, og vi ønsker alltid å ha forel-
drene med på laget; hva kan vi sammen gjøre for 
at barna skal få en så god og trygg oppvekst som 
mulig?
Noen ganger er det behov for hjelp utenfra, som PPT, 
familiehuset, barnevern, helsestasjonen m.fl.
Vi er forpliktet av barnehageloven å si ifra når vi er 
bekymret for et barn. Personalet har en 
generell taushetsplikt og spesifikk opplysnings-

plikt til barnevernstjenesten.

“Barnehagen skal i samarbeid og 

forståelse med hjemmet ivareta barnas 

behov for omsorg og lek, og fremme 

læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling”  

10
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DEN LIVSVIKTIGE LEKEN

I Rammeplanen for barnehager heter det at “leken skal ha en fremtredende plass i barns 
liv i barnehagen” og at “ den har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen”. 
Fn’s barnekonvensjon  understreker også at barn har rett til å leke.
 
Lekens egenverdi
Den er barnas egen, det er bare noe som skjer! Lekforskeren Sutton-Smith sier at lek kan 
handle om forvirring, risiko, tull og tøys – og ikke minst fest og moro! Samtidig er leken 
barnas måte å utforske verden på, og det som skjer “midt i mellom” mennesker – nemlig 
dialogen. Vi er derfor forsiktige med å knytte mål til leken om bestemte læringsutbytter, 
selv om vi tror på at naturen er en av de beste læringsarenaer for barn!
De voksne er “disse menneskene”, som kan være både observatører, støtte i lek og selve 
lekekompisen.
I leken er barna i en flyt-tilstand, den er indre motivert og barna bestemmer selv – og 
“glemmer seg selv”. Barna søker stadig  et høyere nivå for spenning som igjen øker 
mestring, kompetanse- og ferdighetsfølelsen. Forskning om lek ute i naturen viser at barn 
har større mulighet for nettopp dette.

“Med skogen som lekeplass har barn de beste forutsetninger for 

flytopplevelser, som kan gi de økt selvfølelse, optimisme, bedre 

helse og motivasjon for et aktivt friluftsliv som voksen” 
(Helga S. Løvoll, Høyskolen i Volda).

 
Risikolek
Hos oss ønsker vi at barn skal få muligheten til å gjøre litt skumle og til dels farlige ting, 
fordi dette er en naturlig del av barns lek. Dette er en motsats til en stadig økende tendens 
til at vi beskytter barna i den grad at vi frarøver dem stimulering og erfaring som er viktig 
for normal utvikling (jf. Sandseter, forsker DMMT barnehagelærerutdanningen). Barna får 
mulighet til å spikke, sage, hamre, klatre i trær, hoppe fra “fjell” og fekte med pinner. 

Dette er en del av barns måte å bli kjent med verden på, og teste ut hva som er trygt og 
utrygt. Det gir også en rekke utviklingsmessige fordeler; psykologisk, motorisk, perseptuelt 
og sosialt (Sandseter, 2010).

Å ha en god blanding av menn og kvinner i barnehagen gir ifølge nyere forskning barn 
muligheter til mer risikolek; resultater viser at menn har en mer positiv holdning til slik lek 
og tillater mer av den. Kunsten blir å ha en god balanse mellom å la barn utforske risiko og 
å sørge for at de ikke skader seg alvorlig. 

I Ormebolet har vi ikke gjerder, men barna lærer seg hvor de usynlige gjerdene er. 
Vi har rutiner for å følge med og telle barna, og regler for hvordan vi går på tur.
Når de minste barna oppsøker fare er det vanskeligere å identifisere. I følge en norsk 
forsker tilknyttet det store norske forskningsprosjektet GoBaN, Rasmus Kleppe, er risiko-
lek verdifullt fordi det er morsomt i seg selv, man lærer å ikke ta for stor risiko, reduserer 
risikoen der det er nødvendig og lærer seg selv å kjenne. De eldre oppsøker typiske farer 
som høyde eller fart og det er lett å se på kroppsspråk når de leker med risiko. Ettåringer 
leker sjeldnere med risiko og har et mer subtilt kroppsspråk. De krabber for eksempel opp 
en lav krakk, krasjer eller hive seg inn i ting. Gymrommene på småbarnsavdelingene er 
flotte steder for småbarns risikolek. De mindre barna kan også få en opplevelse av dette 
når de ser større barns risikolek.
 
Kroppslig lek i naturen
Barn ER kropp og fysisk aktivitet i barnehagen er synonymt med kroppslig lek. Den franske 
filosofen Merleau-Ponty`s (1994) teori om kroppens fenomenologi, hevder at barn er av 
natur kroppslig aktive, gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv og kjenne. 
Bevegelse oppfattes som grunnleggende eksistensielt i det å være menneske.
Å få røde kinn, svett kropp, ha høyt tempo i deler av dagen – dette skal barn ha en god 
porsjon av hver dag (jf. helsedirektoratet). Studier gjort av Heid Osnes, HiO, viser at barn 
hadde vesentlig høyere intensitet i leken på naturlekeplasser. 
“Både jenter og gutter høyere intensitet i leken i natur enn inne og på utelekeplassen. Dette 
kan bety at både jenter og gutter finner flere handlingsmuligheter (affordances)i naturen 
enn inne og på utelekeplassen.” (Osnes og Skaug, Barnehagefolk nr 2, 2015). 

Tid og rom
Det fysiske miljøet rundt barna er vårt “felles 3” (jf. Hans Skjervheims ide om den treleddete 
relasjonen mellom den andre, meg og saksforholdet). Vi er opptatt av å ha gode “rom” for 
lek tilpasset barnas interesser, alder og utviklingsnivå. Disse rommene skapes også ved å 
dele i mindre grupper, slik at det blir minst mulig forstyrrelser. Dagsrytmen er lagt opp slik 
at barna har minst mulig avbrudd i lek og tid til å fordype seg og holde på over tid. 
Vi trenger ikke å ha det travelt i hverdagen!

“Når barn leker følger de mulighetenes spor; det blir en reise hvor det finnes 
rekkefølger uten fast bestemmelsessted, konkurranser uten regler, handlinger 

uten manus” (Øksnes og og Steinsholt, Barnehagefolk 2011)
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TEMAER OG AKTIVITETER
BJØRNEHIET OG HARESTUA 

Tema:
• Tilvenning / Meg selv

ORMEBOLET

Tema:
a) Vennskap/relasjoner, trygghet

b) Høste av naturen

c) Forming i naturen

Aktivitet:
• Bilder av meg og familien
• “Hvem er jeg”

Aktivitet:
a) Bli kjent med hverandre,   
 skape samhold, gå opp   
 grenser rundt bhg. Bli kjent  
 i nærområdet, lese og 
 fortellestunder

b) Blåbærplukking

c) Tegning, spikking, saging,   
 snekring. Forming med   
 naturmaterialer 

AUGUST
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TEMAER OG AKTIVITETER
BJØRNEHIET OG HARESTUA 

Tema:
• Tilvenning / Meg selv
• Bær, frukt og grønnsaker

Aktivitet:
• Hvem er jeg i fellesskapet?

ORMEBOLET

Tema:
a)  Vennskap/relasjoner, trygghet
  Gruppetilhørighet

b)  Høsten kommer, 
  forandringer i naturen.
c)  Forming i naturen

d)  Høste av naturen
e)  Lokalhistorie/opplevelser
f)  Brannvernsprosjekt

g)  Trafikk

SEPTEMBER

Aktivitet:
a)  Lage mindre turgrupper
  Bli kjent I nærområdet, 
  turer til helårsplassene
  Lese og fortellestunder
b)  Legge mat på foringsplassen 
  Jakte på endringer i naturen
c)  Tegning, spikking, saging, snekring 
  og forming med naturmaterialer
d)  Høste bær
e)  Turer til Skarragruvene og kanoturer
f)  Tur til  brannstasjonen 29.9 
  (skolestartere)
g)  Motorhistorisk senter (Skolestartere)



SEPTEMBER 2016
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FOTOGRAFERING FOTOGRAFERING BRANNSTASJON

BRANNVERNUKE I ORMEBOLET

FORMINGSUKE I ORMEBOLET

FORELDREMØTE
Bjørnehiet og Harestua

FORELDREMØTE
Ormebolet



TEMAER OG AKTIVITETER

ORMEBOLET

Tema:
a)  Høst, forandringer i naturen

b)  Høste av naturen
c)  Fugler, dyr og fisk om høsten

d)  Forming i naturen

e)  Hygge rundt bålet/måltidet
f)  Nasjonaliteter i barnehagen vår
g)  Miljø

BJØRNEHIET OG HARESTUA 

Tema:
• Høst i  naturen

• Nasjonaliteter i barnehagen vår

Aktivitet:
• Sansing
 Undring
 Insekter
 Dyrelivet på høsten
• FN dagen

Aktivitet:
a) Turer i nær og turområdet, 
 jakte på forandringer i naturen
b) Bær/frukt
c) Rense og gjøre klar fuglekasser   
 for vinter, legge mat på forings-  
 plassen og fore fuglene 
d) Tegning, spikking, saging og
 snekring. Forming med natur  
 materialer
e) Lese og fortellestunder
f) FN dagen
g) Kildesortering og veieuke

OKTOBER
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TEMAER OG AKTIVITETER

ORMEBOLET

Tema:
a) Vinteren kommer, forandringer 
 i naturen
b) Dyr og fugler om vinteren

c) Eventyr

BJØRNEHIET OG HARESTUA 

Tema:
• Fenomener i naturen
• Eventyr/fortellinger

Aktivitet:
• Lys og skygge
• Forming med ulike materialer: 
 sanse, kjenne, føle, ta på...
 Eventyr med konkreter, rolles 
 pill, leke eventyret

Aktivitet:
a) Turer til helårsplassene, se   
 etter forandringer i naturen
b) Legge mat på foringsplassen   
  og fore fuglene. På jakt etter   
 spor og sportegn av dyr og   
 fugler
c) Eventyr, rollespill, dramatisering
 for de eldste
 Eventyrsamlinger

NOVEMBER
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TEMAER OG AKTIVITETER

ORMEBOLET

Tema:
a) Advent
b) Jul
c) Lucia
d) Dyr og fugler i juletiden

BJØRNEHIET OG HARESTUA 

Tema:
• Advent 
• Jul

Aktivitet:
• Advent og juleforberedelser
• Julefortellinger
 Julesanger
 Julebakst
 Juleverksted
 Julearrangement
Bjørnehiet/Harestua går ikke i Luciatog, men får besøk av Lucia-barn 
fra Ormebolet. De som er over 3 år får tilbud om å gå med en voksen i 
Luciatoget.

Aktivitet:
a) Adventsamlinger i bhg. 
 (og på skolen for skolestartere)
b) Synge julesanger, jul   
 fortellingen, juleverksted, 
 barnas julebord og nissefest
c) Luciafeiring 
d) Sette opp fuglenek og legge ut  
 rikelig med mat til fugler og  
 dyr. På jakt etter spor og spor 
 tegn

DESEMBER
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TEMAER OG AKTIVITETER

ORMEBOLET

Tema:
a) Vinteraktiviteter

b) Forming i naturen
c) Dyr og fugler om vinteren

d) Hygge rundt bålet/måltid

BJØRNEHIET OG HARESTUA 

Tema:
• Is og snø

Aktivitet:
• Forming
 Sportegn
 Aking 

Aktivitet:
a) Ski, aking, skøyter 
 og trugeturer
b) Forming med is og snø
c) På jakt etter spor og 
 sportegn i snøen
 Turer til helårsplassene
d) Lese og fortellestunder

JANUAR
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TEMAER OG AKTIVITETER

ORMEBOLET

Tema:
a) Vinteraktiviteter
b) Høste av naturen
c) Forming i naturen
d) Dyr og fugler om vinteren

e) Hygge rundt bålet/måltidet
f) Samefolkets dag

BJØRNEHIET OG HARESTUA 

Tema:
• Is og snø
• Fugler
• Farger

Aktivitet:
• Fra snø til vann
• Vinteraktivitetsdag
• Vi mater fuglene

Aktivitet:
a) Ski, skøyter, aking og trugeturer 
b) Pilketurer
c) Forming med is og snø
d) Spor og sportegn etter 
 dyr og fugler i snøen. 
 Turer til helår splassene
e) Lese og fortellestunder

FEBRUAR
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- 

ORMEBOLET

Tema:
a) Fra vinter til vår

b) Fugler om våren

c) Påskeforbredelser
d) Forming i naturen

e) Høste av naturen
f) SFO tilvenning (skolestarterne) 
 tilvenning for barn som skal 
 begynne på Ormebolet til høsten

BJØRNEHIET OG HARESTUA 

Tema:
• Påskeforbredelser
• Fra vinter til vår
• Tilvenning til Ormebolet for de   
 største fra Bjørnehiet og Harestua

Aktivitet:
• Påskeaktiviteter; forming, sanger
• Tursesongen starter
• Turer med de minste barna 
 fra Ormebolet

Aktivitet:
a) Turer i nær og turområdene.    
 Ser etter forandringer i naturen
b) Rense og klargjøre gamle fuglekasser   
 og sette ut nye fuglekasser
c) Påskeforberedelser/påskeverksted.
d) Tegning, spikking, saging og    
 snekring. Forming med naturmaterialer
e) Pilketurer
f) SFO tilvenning (skolestarterne)/ 
 Turer med de største barna fra    
 Bjørnehiet og Harestua

MARS

TEMAER OG AKTIVITETER
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PÅSKEFORBEREDELSER



TEMAER OG AKTIVITETER

ORMEBOLET

Tema:
a) Vår, naturen våkner til liv

b) Livet I froskebekken og 
 i fuglekassene
c) Forming i naturen

d) Tilvenning barn Bjørnehiet og
 Harestua
e) Hygge rundt bålet/måltidet
f) Vikinger

BJØRNEHIET OG HARESTUA 

Tema:
•  Det spirer og gror
•  Alt våkner til liv
•  Tilvenning for barn som skal 
  begynne på Ormebolet til høsten

Aktivitet:
• Så frø
• Oppdager og undrer oss i naturen
• Lys/skygge
• Turer med Ormebolet 
 for de største barna

Aktivitet:
a) Turer i nær og turområdene 
 Se det spirer!
b) Følge med på fuglekassene  
 og livet I froskebekken
c) Tegning, spikking, saging   
 og snekring. Forming med   
 naturmaterialer
d) Turer med de største barna  
 fra Bjørnehiet og Harestua  
e) Lese og fortellestund
f) Lage vikingting, få besøk

APRIL
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AV FRI 
I SOMMER



TEMAER OG AKTIVITETER

ORMEBOLET

Tema:
a) Snart sommer
b) 17. mai
c) Forming i naturen

d) Ruskendag

e) Opplevelser
f) Tilvenning til skole for 
 skolestarterne og tilvenning til 
 Ormebolet for nye Ormebolbarn

g) Hygge rundt måltidet

BJØRNEHIET OG HARESTUA 

Tema:
• Alt våkner til liv
• 17. mai
• Tilvenning til Ormebolet 
 for kommende Ormebolbarn

Aktivitet:
• Oppdager og undrer oss i naturen
• Øve på 17.mai tog
 Forberedelser til 17. mai 
• Turer med de minste barna fra   
 Ormebolet

Aktivitet:
a) Turer i nær og turområdene
b) Øve på 17. mai tog
c) Tegning, spikking, saging og  
 snekring. Forming med 
 naturmaterialer
d) Rydde uteområdet etter 
 vinteren (Ruskendag)
e) Sykkelturer og kanoturer
f) Faddertur og spesielle 
 skolestarerturer (skolestarterne)
 Turer med de største barna fra  
 Bjørnehiet og Harestua
g) Lese og fortellestunder

MAI
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Ormebolet

PLANLEGGINGSDAG
STENGT

VI ØVER PÅ 
17. MAI TOG

F
O

R
E
L
D
R
E
SA

M
TA

LE
R



TEMAER OG AKTIVITETER

ORMEBOLET

Tema:
a) Rockefest

b) Sjørøverfest

c) Skoletilvenning for skolestarterne 
 og tilvenning av nye Ormebolbarn.

d) Opplevelser
e) Hygge rundt måltidet

BJØRNEHIET OG HARESTUA 

Tema:
• Sjørøver
• Alt våkner til liv
• Dyre/planteliv 
 om sommeren

Aktivitet:
• Sjørøverfest fest med Ormebolet
 Sjørøveraktiviteter
• Oppdager og undrer oss i naturen

• Sommertur

Aktivitet:
a) Øve på sanger til Rockefest og  
 gjennomføre Rockefesten.
b) Fadder tur, besøk på skolen. 
 Turer med de største barna fra  
 Bjørnehiet og Harestua
c) Spesielle skolestarterturer for  
 skolestarterne og avslutningsfest  
 for skolestarterne
d) Kanotur
e) Lese og fortellestunder

JUNI
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August  15 Planleggingsdag - STENGT 
  
September  8 Foreldremøte Harestua/Bjørnehiet Barnehagen
   Uke 37 Formingsuke Ormebolet Barnehagen
   15  Foreldremøte Ormebolet Barnehagen
   26-27 Fotografering Barnehagen
   Uke 39 Brannvernuke Ormebolet Barnehagen
   29 Brannstasjonbesøk m. skolestartere Barnehagen
   
Oktober  24 FN dagen Barnehagen

November  Uke 44-48 Foreldresamtaler Pedagoger
   27 Julegrantenning Foreldre/FAU
   
Desember  5 Planleggingsdag - STENGT
   9 Frist for innmelding av fri i juleferien
   13 Lucia markering Barnehagen

Februar  6 Markering-Samefolkets dag i Ormebolet Ormebolet
   Uke 7-8 Ormåsenlekene Ormebolet
  
Mars  Uke 13 Påskeforbredelser Barnehagen
   24 Frist for innmelding av fri i påsken

April  Uke 13-17 Foreldresamtaler Pedagoger
   Uke 14 Påskeforbredelser Barnehagen
   12 STENGT fra kl. 12:00
   Uke 17 Vikinguke Barnehagen
   28 Frist for innmelding av fri i sommer

Mai  3 Ruskendagen i Ormebolet Barnehagen
   16 Øve på 17. mai tog sammen med skolen Barnehagen
   26 Planleggingsdag - STENGT
   Uke 18-22 Foreldresamtaler Pedagoger 

Juni  Uke 23 Sjørøveruke Barnehagen
   21 Planleggingsdag - STENGT
  
Juli  Uke 29-30 Sommerstengt 

#harestua_bjornehiet
#ormebolet_naturbhg

Følg oss på INSTAGRAM Følg oss på FACEBOOK

Ormåsen barnehages SU
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