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Hva er åpen barnehage:
- Et pedagogisk tilbud for barn fra 0-6 år sammen med en voksen om-

sorgsperson 
- En møteplass der barn og voksne kan bli kjent med 
  hverandre og bygge sosiale nettverk 
- Et supplement til ordinær barnehagevirksomhet der flere 
  får nytte av et barnehagetilbud uten å være tildelt ordinær   
  barnehageplass 
- Drives etter Lov om barnehage og Rammeplanen for 
  barnehager
 
Til Åpen Barnehage kan dere komme så ofte dere ønsker og være så 
lenge dere vil innenfor åpningstida. Vi har ingen påmelding eller søk-
nadsskjema. 
De voksne omsorgspersonene har ansvar for barna og tar del i lek og 
aktiviteter sammen med de ansatte. 
Åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl 9.00-14.30. 
Vi følger skoleruta for ferie og fridager. 
Pris: kr 30,- pr dag pr familie. Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag:
Åpen barnehage jobber ut i fra at vi har utvidet kristen formålsparagraf 
(Barnehageloven §1a), og legger ut fra dette spesielt vekt på nestekjær-
lighet, tilhørighet, omsorg og likeverd.

Hvordan jobber vi med verdigrunnlaget i barnehagen:
Setter hvert enkelt barn i fokus.
Gjennom aktiv læring og sosialt samspill, føler barna seg unike og verdi-
fulle.
Legge til rette for positiv samvær mellom foreldre/omsorgpersoner og 
barn.
Styrke foreldrenes/omsorgspersonenes evne til å støtte og fremme sine 
barns utvikling.
 
Åpen barnehage er brukt av flere forskjellige kulturer og folkeslag. Vi 
ønsker å verdsette og fremme dette mangfoldet med gjensidig respekt.



Barnehagens innhold og formål:

Omsorg:
I Åpen Barnehage er vi opptatt av å skape et trygt og godt miljø for både 
barn og voksne. Vi bruker tid på å lære navn og å bli kjent. Vi ønsker å 
skape et miljø der alle brukerene deltar for å inkludere og respektere 
hverandre. 
Dette krever at vi som ansatte er gode rollemodeller, både overfor bar-
na, foreldrene og hverandre. 
Vi er også opptatt av å se hver enkelt barn og voksen som kommer i 
åpen barnehage. Vi ønsker å gi omsorg ved å vise interesse og varme 
for hver enkelt bruker.

Lek:
I Åpen Barnehage legger vi tilrette for toddler-lek gjennom tre gruppe-
rom. Et av rommene er tilpasset rollelek, og har flere fysiske elementer 
som legger tilrette for dette. Det er også tilpasset baby/spedbarn med 
sofaer til amming.
Det andre rommet er klatrevegg tilpasset 1-5år. Det har også store pu-
ter, klosser og saccosekken som legger tilrette for konstruksjonslek.
Det tredje rommet er en liten «gymsal» med balanseelementer og ball-
lek.
I år vil vi ommøbelere for å prøve å legge enda bedre til rette for rela-
sjonsbygging mellom mor-barn. Vi har laget mindre områder som skal 
legge tilrette for å sitte sammen å lese bok, eller leke med dyr og med 
kjøkkenet. 
Vi ønsker å legge tilrette for god lek barna i mellom, og også styrke rela-
sjonen mellom barn/foreldre. 

Danning:
I Åpen Barnehage ønsker vi å være med å på å legge et grunnlag for 
barnas selvstendige og ansvarlig deltakelse i fellesskapet. Vi ønsker å 
fremme barnas samhold i barnegruppen, samtidig som vi tar vare på de 
individuelle uttrykk og handlinger.
Ved å være tilstede i leken ønsker vi å lære barna turtaking, deling, og 
selvhevdelse. Samtidig er vi også rollemodeller og veiledere for foreld-
rene. Vi ønsker også å bevisstgjøre foreldrene om rollemodellen de 
også er for sitt barn.



Læring::
I Åpen Barnehage bruker vi samlingsstunden som redskap for formell 
læring. Her skal vi utøve målene for temaene og perioden vi er inne i. Vi 
legger til rette for aldersgruppen som vi har i den gitte perioden, og leg-
ger målet på realistisk nivå. Vi er opptatte av repetisjon og gjentakelse 
for å oppnå læring.
Videre bruker vi temaet til undring og kreativitet gjennom forskjellige 
formingsaktiviteter, sansing, konkreter og turer.
Vi ønsker å legge til rette for at barna skal få oppleve mestring.
Vi er også bevisste på all uformell læring som skjer i det daglige. Vi øns-
ker å støtte barnas nysgjerrighet og interesser.

Vennskap og felleskap:
Åpen Barnehage er et sted der barna opplever å få sine aller første erfa-
ringer med vennskap og fellesskap utenfor familien. Barna får erfaring 
med forskjellige lekesituasjoner, samlingsstund og måltid.
Barna får bli kjent med begreper som. «å dele», «vente på tur», «en god 
venn»
Vi ønsker å støtte barnas selvfølelse og fremme empati

Kommunikasjon og språk:
Vi ønsker å støtte språkutviklingen med å være bevisste på gjentakelse 
og benevning. Vi vil også oppmuntre å bevisstgjøre foreldrene til dette.
Vi ønsker at barna skal bidra i samspill og samtaler, og støtte og opp-
muntre foreldrene til å gjøre det samme.
Vi vil styrke språket ved å ha gjentakelse av kjente elementer i samling. 
Dette er også med på å styrke flerspråklige brukere.

Barns medvirkning:
I Åpen Barnehage møter vi mange forskjellige barn. Vi er opptatt av at 
hvert enkelt barn skal bli møtt med respekt. Vi ønsker å være trygge og 
imøtekommende voksne, som medvirker til at barna kan være seg selv, 
og tør å si fra. Vi ønsker å bygge gode relasjoner til både de voksne og 
til barna, og håper dette medvirker til at hvert enkelt barn blir sett for den 
de er.



Vurdering:
I Åpen Barnehage har vi personalmøte en gang i uken. Her vil vi jevnlig 
vurdere muntlig hvordan arbeidet går.
Etter hvert tema vil vi ta en skriftlig vurdering for hvordan arbeidet har 
gått. Hva fungerte og hva kan endres.

Foreldresamarbeid:
Alle foreldrene i barnehagen utgjør automatisk foreldrerådet. 
Det skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeid mellom 
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Foreldrene kan komme med innspill på spørreundersøkelser og en fors-
lagskasse som henger i barnehagen. 
Foreldresamarbeidet er en stor del av vårt daglige arbeid. Vi jobber mye 
med veiledning og samtaler til støtte ved temaer som søvn, måltider, 
barnehagestart, grensesetting ol. Vi ønsker med dette samarbeidet og 
fokuset på foreldrene å kunne forebygge og oppdage hvis det er behov 
for ekstra støtte og hjelp. Vi har derfor fokus på tidlig innsats.
Vi bruker skjema fri BTI som hjelpemiddel.

Overganger:
Vi snakker mye med foreldrene som kommer i åpen barnehage om det 
å begynne i barnehagen. De har mange spørsmål om forskjellige pro-
blemstillinger knyttet til dette.
Vi ønsker å trygge foreldrene inn i tilvenning og valg knyttet til barneha-
gestart.

Barnehagens fagområder:
Vi vil tydeliggjøre hvilke fagområder vi bruker, og på hvilken måte vi bru-
ker de i månedsplanene.
Vi lager månedsplaner for hvert tema. 
Temaet kan gå over en eller flere måneder.

Tema for 2019-2021

År 1:  August: Bli kjent. 
         September-Oktober: Norske skogsdyr, Høst og farger
         November: Eventyr
         Desember: Jul
         Januar: Snakkepakken/Være sammen



         Februar-mars: Livet i havet
         April: Påske og vår
         Mai-Juni: Gård og gårdsdyr

År 2 August: Bli kjent
        September-Oktober: Høst og farger
        November: Eventyr, Skinnvotten
        Desember: jul
        Januar: Snakkepakke/være sammen
        Februar-Mars: Dyrene i hakkebakkeskogen
        April: Påske og vår
        Mai-Juni: Gård og gårdsdyr


