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Presentasjon av barnehagen 
Holtegrenda Naturbarnehage AS er privat eid og drevet som en naturbarnehage med tilskudd 
fra det offentlige etter gjeldende retningslinjer.  

Holtegrenda ligger på Holt i Sandefjord kommune. Den ligger landlig til med 4 forskjellige 
uteplasser i nærmiljøet, det er: Bøkedalen, Furuknatten, Grillhytta og Skauløkka. I tillegg kan 
vi bruke andre deler av skogen.  

Barnehagens visjon 
Barna i Holtegrenda skal få minner for livet gjennom vennskap og fellesskap.  

Vi ønsker at barna skal oppleve en trygghet i hverdagen gjennom tilstedeværende og 
forutsigbare voksne. Personalet er bevisste sin egen rolle i møte med barna. Barnehagen skal 
være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap 
og vennskap (R17, s.13).  

Vi ønsker at barna skal se det positive i situasjoner, se muligheter i stedet for begrensninger. 
Dette ønsker vi å få til gjennom å legge vekt på det positive barnet gjør og fremheve dette.  

 

Kjerneverdi 
 

Natur og dyr:  
 

● Vi ønsker å la barna utvikle seg ved å vokse opp i nærkontakt med naturen. Barna får 
frie tøyler til å utfordre kropp, motorikk og teknikk innenfor trygge rammer. Vi 
bruker naturen og utforsker mangfoldet. Vi mener at naturen er et spennende og 
stimulerende miljø for barna.  

● Vi har fuglekasse og mater småfuglene, følger med på larver og insekter. Det finnes 
forskjellige dyr i nærområdet som barna kan ha interaksjon med. Vi ønsker at barna 
skal lære å ha omsorg og ta vare på både naturen og det som lever der. Barna utvikler 
tillit til seg selv og andre. 

 

Utvidet kristen formålsparagraf: 
● Barnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf. Vi legger vekt på sanger og 

fortellinger fra Bibelen i forbindelse med høytidene jul og påske og synger bordvers 
før/etter måltider.  

● Barna lærer respekt for mangfold og likeverd gjennom eksempler i hverdagen og 
samspill med andre. 

 

Vår kjerneverdi skal kunne sees i barnehagehverdagen ved at barna skal bli trygge, tillitsfulle 
og positive. 
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1. Barnehagens verdigrunnlag 
 

Rammeplanen sier at barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle 
deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha 
en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. 

I Holtegrenda Naturbarnehage møter vi barnas behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 
anerkjennelse og sikrer at barna får ta del i fellesskapet gjennom aktiviteter og tradisjoner. 

Personalet i Holtegrenda Naturbarnehage jobber aktivt med å fremme demokrati, mangfold 
og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. 

 

1.1 Barn og barndom  
Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Alle barn som går i 
barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Barnehagen er en 
forberedelse til aktiv deltagelse i samfunnet, og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. 
(…) Barn skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til 
tilgivelse. R17 

I Holtegrenda Naturbarnehage anerkjennes og ivaretas barndommens egenverdi. Personalet 
tilrettelegger for lek gjennom utforming av rommene i barnehagen og de materialene vi har 
tilgjengelig for barna. Ute er den grovmotoriske leken i fokus. Vi har store områder hvor 
barna kan utforske, utfolde og utvikle sine grovmotoriske ferdigheter. 

 

§ 1. Formål 

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. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 
former for diskriminering. (Barnehageloven)  

 
Vi i Holtegrenda Naturbarnehage jobber aktivt i hverdagen med å legge til rette for at 
vennskap skapes ved at vi voksne er tilgjengelige og tilstede i barnas hverdag, og 
tilrettelegger for frilek og samspill mellom barna.  
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Ved å gå på turer får barna utforske naturen og seg selv. Barna utvikler grunnleggende 
ferdigheter og kunnskaper som er tilpasset alderen.  

1.2 Demokrati  
Ifølge rammeplanen skal vi: «Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få 
mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av. Barnehagen skal 
fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli 
hørt og delta» R17. 

I Holtegrenda Naturbarnehage er vi opptatt av at barns medvirkning blir tatt på alvor. Vi 
ønsker at barna skal være med å påvirke sin egen hverdag gjennom samlinger, aktiviteter, 
tema og måltider.  

Personalet i Holtegrenda Naturbarnehage jobber for at barna skal bli behandlet etter sitt 
utgangspunkt. Vi ser på hvert barn som unike individer. 

 

1.3 Mangfold og gjensidig respekt 
«Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal 
vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over 
likheter og forskjeller». R17. I vår hverdag oppstår det eksempler på forskjeller og ulikheter 
blant barna, og personalet er bevisste på å synliggjøre nysgjerrigheten som oppstår rundt 
hverandres ulikheter. Vi i Holtegrenda er opptatt av at vi skal hilse på hverandre, se 
hverandre og snakke til hverandre. Voksne skal være gode rollemodeller sammen med barna i 
deres undring.   

Barnehagen skal bli kjent med den samiske kulturen og levesett. Barnehagen skal være med 
på å knytte den samiske kulturen til deres merkedag gjennom kunst, kultur og mattradisjoner. 
Vi markerer Samefolkets dag 6. februar og FN-dagen 24. oktober. 

Personalet skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre 
den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.  

 

1.4 Likestilling og likeverd. 
«Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle 
aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å 
kunne formidle og fremme likeverd og likestilling og motvirke alle former for 
diskriminering». R17. Alle barn skal ha like muligheter uansett kjønnsidentitet, sosialstatus, 
religion og funksjonsevne. Vi i Holtegrenda Naturbarnehage legger til rette for at alle barn 
skal ha like muligheter til å delta i hverdagsaktiviteter ut ifra sine forutsetninger. Dette vil si 
at alle barn skal bli sett og hørt og ha muligheter for å medvirke i sin hverdag i barnehagen. 

 

1.5 Bærekraftig utvikling 
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter 
natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi 
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kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og 
praksis for et mer bærekraftige samfunn.  

Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. 

Vi ønsker å la barna utvikle seg ved å vokse opp i nærkontakt med naturen. Barna får frie 
tøyler til å utfordre kropp, motorikk og teknikk innenfor trygge rammer. Vi bruker naturen og 
utforsker mangfoldet. Vi mener at naturen er et spennende og stimulerende miljø for barna.  
 
I Holtegrenda lærer barna at søppel ikke skal kastes i naturen, men at det skal kildesorteres. 
Vår rolle er å gi barna gode erfaringer slik at de vet hvor søpla skal kastes. Dette erfarer vi at 
barna syns er morsomt og spennende.  
 
         Matavfall              Papir                     Plast             Glass/metall       Restavfall           

       
 

 

1.6 Livsmestring og helse 
Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved 
samspill, felleskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. I vår barnehage gir vi mulighet til ro, 
hvile og avslapning. Dette gjør vi ved at vi har samlingsstund, høytlesning og høre på 
avslappende musikk. Søvn er viktig for at hjernen skal få bearbeide alle inntrykk den får i 
løpet av en barnehagehverdag.  

 

2. Ansvar og roller 
2.1 Barnehageeier og styrer 
Holtegrenda Naturbarnehage eies og drives av samme person. Barnehageeier har ansvar for at 
barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Styreren er gitt det daglige 
ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt. Styreren skal sørge for 
det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet 
utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse. Styrer skal sikre at barnehagen 
har innarbeidet gode rutiner for samarbeid med relevante institusjoner, slik som skolen, 
helsestasjonen, PP-tjenesten og barnevernet. Styreren leder og følger opp arbeidet med 
planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter 
og sørger for at hele personalgruppen involveres.  
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2.2 Pedagogisk leder 
Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen 
oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder arbeidet med 
planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i 
barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede. 

 

3. Barnehagens formål og innhold 
 

3.1 Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg  
Omsorg finnes i det daglige mellom voksne - barn og barn – barn samspill. At barna opplever 
gode omsorgsrelasjoner i barnehagen er viktig for at de selv kan utvikle seg til å bli gode 
omsorgspersoner. «Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere 
av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger» (R17). 

 

3.2 Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek  
Lek er barnas arena for å prøve seg på livet og situasjonene de møter. Leken er «på liksom» 
som gjør at det er lov å prøve å feile uten store konsekvenser. 

Lek og lekemateriell inne 
I Holtegrenda Naturbarnehage tilrettelegger vi for lek gjennom utforming av rommene i 
barnehagen og de gjenstandene vi har tilgjengelig for barna.  

 

Vi har ulike grupperom som vi legger til rette for aldersrelaterte aktiviteter og bytter på dette 
etter hvert som året går. 

Rollen som voksne er å være tilstede, observere og delta i lek sammen med barna. 

 
Lek og lekemateriell ute 
Uteområdet vårt er den grovmotoriske leken i fokus, hvor vi har store områder hvor barna kan 
utforske, utfolde og utvikle sine grovmotoriske ferdigheter. I uteboden finner de både store og små 
uteleker. Ute har vi sandkasse og dukkehus.  

Uteplassene som er tilgjengelig for barnehagen er: Bøkedalen, Furuknatten, grillhytta og Skauløkka. I 
tillegg kan vi bruke andre deler av skogen f.eks: skogen ved Årholt tunet. 

Naturen byr på mange utfordringer, i tillegg bruker vi verktøy som sag og kniv. Barna deltar i dette 
under tilsyn. 

 

3.3 Barnehagen skal fremme danning 
Ifølge filosofen Ellen Key er dannelsen det vi sitter igjen med etter at vi har glemt det vi har lært. 
Danning baserer seg på normer og regler vi treffer på i barnehagen og i hverdagen.  
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Danning, eller dannelse, er en prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over 
egne handlinger og væremåte. I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring 
forutsetninger for barnets danning. Gjennom gode danningsprosesser utvikler barna evne til å forholde 
seg til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Samspill med 
omgivelsene er en forutsetning for å kunne fungere i et demokrati, å forstå seg selv og å omgås andre i 
et likeverdig felleskap. 

 

3.4 Barnehagen skal fremme læring  
Læring er noe som skjer gjennom hele hverdagen i både uformelle og formelle 
læringssituasjoner. Personalet er bevisste på å sette ord på det barna ser, opplever og erfarer i 
løpet av hverdagen, tilpasset alder og barnas forutsetninger. Barna lærer gjennom dagligdagse 
spørsmål som de selv kommer med. «Personalet skal støtte og berike barnas initiativ, 
undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner» (R17). Vår rolle er å 
være imøtekommende til barnas interesser og undring til verden.  

 

3.5 Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap  
I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i 
positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av 
vennskap og sosialt fellesskap. I Holtegrenda Naturbarnehage er vi opptatt av at alle skal ha 
noen å leke sammen med. Vi deler ofte gruppene inn i mindre grupper, for eksempel 
høytlesing, lek og o.l. 

 

3.6 Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk 
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker alle sider ved barnets 
utvikling. I Holtegrenda gårdsbarnehage er vi voksne bevisste på å gi god språkstimulering 
gjennom barnehagehverdagen ved at vi setter ord på det vi gjør og ser og stiller barna 
spørsmål. Vi svarer på spørsmål fra barna og undrer oss og finner svar sammen. Hos de 
minste barna er det viktig at personalet er observante på kroppsspråk, blikk, mimikk og 
gester. 

 

4 Barns medvirkning 
Hverdagen i barnehagen er for det meste planlagt i kjernetiden, men vi er alltid åpne for innspill 
gjennom barns medvirkning og medbestemmelse.  

Barna medvirker gjennom samtaler og lek, de voksne observerer barnas interesser og tilpasser planene 
deretter. 
Det legges til rette for barns medbestemmelse gjennom forskjellige aktiviteter. 

Barna medbestemmer gjennom samtaler med de voksne hvor de spør etter om vi kan gjøre forskjellige 
ting, dette vurderes i personalgruppen.  
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5 Samarbeid mellom hjem og barnehage 
Vi vektlegger et godt foreldresamarbeid ved at vi har barnets beste i fokus. Det stilles krav til 
begge sider om å ha en åpen dialog. Et godt samarbeid mellom barnehage og hjem er viktig 
for en god overgang ved bringe- og hentesituasjoner, i tillegg gir det en god flyt i hverdagen.  

 

5.1 Dette gjør de ansatte: 
• Har en åpen dialog med foresatte som er preget av respekt og gjensidig tillit. 
• Deler informasjon med foresatte gjennom daglig kontakt i hente- og bringesituasjon. 
• Skriver «Dagens», oppsummering av dagen for å forenkle kommunikasjon mellom 

barn og foresatte om dagen som har vært. Dette blir skrevet inn på SPOR. 
• Arrangerer ulike sosiale begivenheter. 
• Markerer aktuelle kulturelle og religiøse høytider og begivenheter 
• Foreldremøte / temakveld inntil 2 ganger pr år. 
• Gir tilbud om 2 foreldresamtaler pr. år med mulighet for individuell oppfølging. 
• Oppfordrer foresatte til å dele informasjon som er viktig vedrørende barna, slik at 

personalet møter foresatte og barn på best mulig måte.  
• Viser interesse og engasjement for driften av barnehagen. 

 

5.2 Dette gjør de foresatte: 
• Være tilgjengelige og synlige ved bringe- og hentesituasjon, og informere om det som 

er viktig å kjenne til for barnehagen. 
• Setter seg inn i barnehagens hverdag og viser interesse for dagens innhold. 
• Møter opp på foreldremøter, samtaler og dugnader, og ulike arrangementer. 
• Deltar aktivt og viser interesse og engasjement for barnehagen.  

 

6 Overganger  
Overganger er krevende for barn, og det er viktig å legge til rette for dette på en god måte gjennom 
forberedelse og oppfølging gjennom prosessen. 

 

6.1 Når barnet begynner i barnehagen  
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og 
god start i barnehagen (R17). Når barnet begynner i barnehagen er det viktig med en rolig 
start som skal gi et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. Rammeplanen sier at 
personalet skal sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet 
og trygghet til å leke, utforske og lære (R17). Vi har derfor valgt at barna får tildelt en 
primærkontakt den første tiden i barnehagen.  
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6.2 Oppstart og tilvenning for nye barn 
 

1. Å starte før barnet starter: 

Tilvenningsperioden må planlegges i god tid før barnet starter. Noen enkle grep kan gjøre 
foreldre/foresatte trygge, og det er viktig at de får god informasjon om hvor viktige de er 
under tilvenningen; hva som er deres rolle og hvilke forventninger barnehagen har til dem. 
Det må skapes en felles forståelse hos personalet om hvordan barnet best kan ivaretas under 
oppstartsperioden. 

2. Foreldreinformasjon: 

Det gis informasjon til foreldre/foresatte i forbindelse med besøk i barnehagen før ferien. Det 
er viktig at det gis god skriftlig informasjon om oppstartsperioden, spesielt om hvilke rutiner 
og organisering barnehagen har for denne. 

3. Besøkstider: 

Barnehagen skal legge til rette for at barn og foreldre/foresatte kan komme på besøk før 
oppstart. Dette kan foregå på ulike måter. Hensikten med besøkene skal være at barnet 
gradvis blir kjent med barnehagen sammen med en kjent og trygg voksen. 

 

4. Primærkontakt: Primærkontakten er en voksen på gruppa som har ansvaret for det 
enkelte barn. Primærkontakten har også ansvaret for foreldresamarbeid med de foresatte til 
barnet de har fått tildelt, under tilvenningsperioden. 

5. Oppstartsamtale: 
Barnets Primærkontakt skal sørge for at det blir gjennomført en oppstartsamtale når barnet 
starter i barnehagen. 

6. Overgangsobjekter:  
Bruk av overgangsobjekter kan bidra til å skape en sammenheng for barnet, og øker barnets 
opplevelse av trygghet. Ved den daglige avskjeden med foreldrene/de foresatte kan et 
kosedyr, et bilde, en leke eller noe annet barnet føler seg knyttet til, gjøre avskjeden lettere.  

 

6.2.1  Overganger innad i barnehagen 
Overganger skjer også innad i barnehagen og forberedelsene begynner på våren.  

Hensikten med overganger innad i barnehagen er at personalet skal sørge for at barn og 
foreldre blir kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe. 

Barnas overgang fra en gruppe til en annen 
Alle i barnehagen er mye sammen, så vi blir godt kjent på tvers av gruppene. 
Oppstart og overganger kan skje gjennom hele året, derfor må barnehagen ha gode rutiner for 
å ivareta de barna som starter opp, eller som skifter gruppe i løpet av året. Å bytte gruppe er 
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også en stor omveltning i et barns liv og skal planlegges og forberedes i god tid og med godt 
og nært samarbeid med foreldrene/foresatte. 

Gode overgangssamtaler mellom personalet på gruppene og mellom foreldre/foresatte og 
personal er avgjørende. 

 

6.3 Overgangen mellom barnehage og skole 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. De eldste 
barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en 
sammenheng mellom barnehagen og skolen (R17). Etter jul begynner skolestarterne med en 
egen gruppe hvor vi jobber med at de skal tilegne seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter 
som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Dette gjør vi 
gjennom tilpassede aktiviteter ut ifra barnas forutsetninger. 

For å sørge for en god overgang til skolen arrangeres det skolebesøk med forskjellig innhold, 
som skal sørge for at barna blir kjent med skolen, SFO og sine medelever.  

I samarbeid mellom foresatte og barnehagen fylles det ut et skjema fra skolen hvor de ønsker 
generell informasjon om barnet, dette skjemaet er frivillig og de foresatte skal samtykke i at 
informasjonen gis til skolen. Skolen har gitt tilbakemelding på at skjemaet hjelper dem å 
møte barna ut ifra deres forutsetninger.  

Er det barn med spesielle behov arrangeres det ekstra møter med skolen, barnehagen og andre 
samarbeidsinstanser.  

 

Skolestart ved annen skole 
Til de barna som skal begynne på en annen skole enn Vennerød blir det gitt et tilbud om at en 
ansatt fra barnets gruppe blir med på ett skoletreff i barnehagetiden, som en trygghetsperson i 
overgangen. 

 

7. Barnehagen som pedagogisk virksomhet 
7.1 Dokumentasjon og vurdering 
 

Barnehagen bruker ulik dokumentasjon gjennom året. Alle gruppene tar bilder ved aktiviteter 
og i lek. Hver gruppe har ansvaret for at disse bildene blir lagt inn på det digitale verktøyet 
SPOR.  

Bildene fremkalles fortløpende og limes inn i permene til barna som står tilgjengelig for dem 
inne i barnehagen. Permen følger barnet gjennom hele barnehagetiden og gis til barnet ved 
barnehageslutt. 
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Barnas formingsaktiviteter henges opp på gruppens vegg i barnehagen. Barna får se hva de 
har lagd, og det er mulighet for samtale rundt dette. Formingsaktiviteten settes inn i barnets 
egen perm.  

Gruppene skriver «dagen i dag» på appen SPOR. Her skrives det en oppsummering av hele 
dagen. Dette gjør vi for at foreldrene skal få et innblikk i hvordan dagen har vært, og kan 
snakke om dette. 

Alle aktiviteter blir jevnlig vurdert på personalmøter. «Det pedagogiske arbeidet skal 
beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplan» 
(R17). Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med 
barnehageloven og rammeplan. «Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele 
personalgruppen er involvert i. Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet kan gi 
personalet et utgangpunkt for videre planlegging og gjennomføring. Det kan også bidra til en 
åpen diskusjon om barnehagens formål, innhold og oppgaver» (R17).  

Assistentene på gruppene har egen plantid i løpet av uken, hvor de skal planlegge og vurdere 
egne aktiviteter vi har i gruppene ved hjelp av et didaktisk skjema.  

Personalet går systematisk gjennom innholdet i rammeplanen på personalmøtene for å hele 
tiden være bevisst egen praksis og for at alle skal være oppdatert på innholdet 

Dagsrytmen i Holtegrenda 
Faste rutiner er viktig, samtidig gir vi rom for at barna er med på å forme sin egen hverdag. 
Livet i barnehagen består av mange faste og spontane aktiviteter. Vi har tatt med noen 
utvalgte, som er en del av barnas læringsarena. 

 

• Barnehagen åpner kl. 7.15. Frokost/frilek. 
• Rundstykker baker vi hver dag utenom mandager, da får vi brød. Ikke nå i 

Korona-tiden, da må alle ha med egen mat. 
• Kjernetiden er fra kl. 9.00-14.30. Tur/aktiviteter skjer i dette tidsrommet, og barna 

er delt i gruppene. Hvis barnet kommer senere enn kl. 9.00, ber vi om at dere 
foresatte følger barnet til gruppen sin. Gruppene har egen telefon dere kan få tak i 
oss på. 

• Lunsj ca kl.10.30 med rundstykker/brød og pålegg. Etterpå er det soving/hvile for 
de minste og frilek ute/aktivitet for de eldste. 

• Ca kl. 13.30 er det ferdigsmurt brødmat og frukt. Etterpå er det frilek ute/inne. 
• Barnehagen stenger kl. 16.30.  

 

Kosthold og måltider  
● Barna må ha med egen mat, når det er pålagt fra FHI. 
●  
● De barna som har lyst til å bake får hjelpe til. 
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● Vi serverer to måltider hver dag i barnehagen. Mat og drikke som inntas i barnehagen, 
utgjør en betydelig del av barnets totale kosthold. Barnehagen legger til rette for 
måltider som fremmer god helse. Vi serverer frukt og grønt hver dag. Vi bidrar til at 
barna får gode vaner når det gjelder kosthold. Barna lærer å smøre selv, vente på tur, 
sende maten til hverandre og snakke hyggelig til hverandre. 

 
Kultur og tradisjoner i Holtegrenda 
 

- Vennefest: Vi har Venneskap som tema og inviterer til fellesskap for at også foreldre 
og søsken kan bli kjent. Festen foregår på ettermiddagen fra kl. 16.00 oppe i 
Bøkedalen. Foresatte inviteres til å ta med egen mat og drikke /piknik-mat og bli med 
på Vennefest. Dette er en fin anledning til å bli kjent med hverandre og turstedet 
Bøkedalen i begynnelsen av barnehageåret. 

- FN-dagen: 24. Oktober (eller nærmeste ukedag) markerer vi FN-dagen på 
ettermiddagen i barnehagen. Vi har kafé på ettermiddagen hvor barnehagen samler 
inn penger, til fadderbarn gjennom SOS-barnebyer og inntektene fra denne dagen går 
til å støtte fadderbarnet gjennom året.  

- Adventssamlinger: I desember er juleevangeliet sentralt, derfor har vi 
adventssamlinger hvor vi synger julesanger og tenner adventslys. Vi har en egen 
julekrybbe som står fremme, og hver samling setter vi noe nytt i krybben samtidig 
som barna får høre en del av evangeliet. Samlingene begynner kl.09.00 hver dag og 
foresatte vil få invitasjon til å komme å delta. 

- Lucia: Luciadagen markeres ved lysvandring fra barnehagen og opp til krysset ved 
gården og ned til barnehagen igjen sammen med foresatte. Før vi går inn i 
barnehagen, synger barna Luciasangen. Alle som er tilstede får lussekatter som barna 
har bakt. Vi kan ha på hvite skjorter og glitterkrans, barna låner lys av barnehagen. 

- Nissefest: Vi tar på oss passende nisseklær og har nissefest i barnehagetiden. Det 
serveres grøt og rød saft. Er vi heldige kommer nissen eller nissekona på besøk med 
noe spennende. 

- Trollfest: Arrangeres i barnehagen i stedet for det tradisjonelle karnevalet. Denne 
dagen kler vi oss ut som troll og er skikkelig trollete. Vi spiser fargerik grøt under 
bordet! Det hele toppes med trollete dans og polonese.  

- Samiske nasjonaldagen 6. februar: Her i Holtegrenda markerer vi den samiske 
nasjonaldagen. I forkant har vi hatt formingsaktiviteter. På nasjonaldagen henger vi ut 
det samiske flagget, har en felles samlingsstund hvor vi forteller og viser om den 
samiske kulturen, levesett, kunst og mattradisjoner.  

- Aktivitetsdag: Har vi godt snøføre, kan ta barna med seg ski og gå skiløype på jordet 
ved barnehagen. Er det dårlig med snø holder vi en aktivitetsdag i stedet. Alle får 
utdelt diplomer mot slutten av dagen. 

- Påskesamlinger: Før påskeferien har vi fellessamlinger hvor barna får kjennskap til 
Jesus og høytiden Påske. Vi synger også kristne barnesanger som hører til høytiden. 

- 16.mai feiring: Denne dagen blir foresatte invitert til 16.mai feiring i barnehagen. 
Barnehagen står for matservering denne dagen. Barna går i tog og synger 17.mai 
sanger med flagg.  
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- Sommerfest: Sommerfest er på ettermiddagen en dag i juni. Foresatte tar med egen 
piknikkurv og drikke. Utover kvelden synger barna noen sanger, og det blir utdeling 
av permer og noen ord til skolestarterne før de går opp i Bøkedalen for å overnatte i 
lavvoen.  

Åpningstider 
Barnehagens åpningstider er fra kl. 7.15 -16.30.  

Andre samarbeidspartnere 
 

Helsestasjon 

Familiens hus /Familievernkontor 

PPT - tjenesten 

Tverrfaglig team 

Barneverntjenesten  
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Vedlegg 
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Aktuelt for hele året 
 
 

BURSDAGSFEIRING  
Bursdagsmarkering som holdes i barnehagen skjer under det andre måltidet i barnehagen, ca. 
kl. 14.00. Det blir holdt en liten bursdagssamling for barnet.  

Vi henger ut flagget, og lager krone. 

Deter vanligvis lov til å ha med kake/muffins/fruktfat/smoothie osv. nok til alle barna på 
gruppen til bursdagsbarnet.  (ikke ved Korona) 

Garderoben, skap og knagg (ikke ved Korona) 
På fredager forventes det at alt av tøy fra knagger og skap tas med hjem. Dette for at dere skal 
få gått gjennom det som er i barnehagen av skift og også gå over tøy for å se om noe må 
vaskes, repareres eller har blitt for lite for barnet.  
På hyllen over knaggen til barnet er det en kurv til hvert barn. Her skal det ligge klart 
fleece/ulltøy, votter, hals, lue osv. Det som skal brukes den dagen. Dette for å gjøre barna 
mer selvstendige i påkledningen, ved at vi kan sette kurven frem for barnet og de kler på selv. 
Er det noe vi mener barnet mangler, vil dette bli gitt beskjed om på en lapp som henger på 
klypa til barnet.  
I skapet skal det være to fulle skift til barnet, eventuelt mer ved behov. Andre ting er det ikke 
nødvendig å ha her.  

 
Klypen i garderoben 
Hvert barn har en klype over knaggen sin. Her vi det komme diverse lapper og gjenstander. 
Henger det noe på klypen ber vi om at dette tas med hjem så fort som mulig.  

Ha med ting i barnehagen 
Det er ikke lov til å ha med leker i barnehagen da vi opplever at lekene som er medbrakt blir 
ødelagt eller borte. Ikke ved Korona. 

Lekene som er i barnehagen, er for alle!   

Soving i barnehagen 
EKORNGRUPPA 
Foresatte må ta med egen vogn som barnet skal sove i. Denne vognen må ha sele, tepper og 
dyne/vognpose etter behov. Ansvaret for å følge opp vognen; vaske dyne/tepper/vognpose 
osv. ligger hos de foresatte. Sovetiden avtales med de ansatte på gruppen, foresatte 
bestemmer sovetid, men personalet ser an hvert enkelte barns behov. Si ifra hvis barnet har 
behov for å ha med smokk, kosedyr/klut ol.  
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HØST 
Klær 
På høsten er godt med lett fleecetøy/ulltøy i skapet da det kan bli kjøligere. 
Regntøy må også henge på plassen. Brukt regntøy henges på et stativ utenfor inngangen, 
dette må tas med hjem og tørkes til dagen etter.  

 

VINTER 
Klær 
På vinteren er det viktig at barna har ulltøy innerst mot kroppen da dette transporterer 
fuktighet bort fra kroppen, evt. At barna har på seg alternativer til ull (bambus, teknisk tøy) 
ved behov.  
Lag nummer to skal bestå av tykkere ull eller fleece. 
Skal barnet ha på ullsokker er det viktig at støvlene ikke er for trange, da dette gjør at de 
fryser fortere på bena. 

Bomull er ikke nødvendig. 

Ski 
Når det er kommet snø, er det anledning for de største barna å ta med ski i barnehagen. Det er 
fint hvis Elgene kan øve på å ta av og på bindingene på forhånd, men vi vil også være 
behjelpelig med dette.  

 

VÅR 
Klær 
 
På våren blir det varmere, men det er godt med lett fleecetøy/ulltøy i skapet da været kan 
variere. 
Regntøy må også henge på plassen. Brukt regntøy henges på et stativ utenfor inngangen, 
dette må tas med hjem og tørkes til dagen etter. 

 

SOMMER 
Klær 
Sandaler er veldig deilig og luftig om sommeren, men da vi er mye på tur i skogen, ber vi om 
at barna også har sko i garderoben.  

Solkrem 
Vi ber om at barna smøres på morgenen før de kommer i barnehagen slik at de har et 
beskyttende lag. På formiddagen/ettermiddagen smører vi barna i barnehagen, med 
barnehagens solkrem. Ønsker dere egen solkrem skal denne stå i skapet etter avtale med de 
ansatte.  
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Hygiene  
God hygiene er svært viktig for å unngå smitte og sykefravær blant både barn og ansatte. Det 
forutsetter blant annet bevissthet og kunnskaper om hva som er god hygiene spesielt knyttet 
til mat og måltider. Barn og ansatte vasker seg før måltid, etter toalettbesøk og ved behov. På 
tur har vi med oss håndsprit og våtservietter.  

 

Forhåndsregler ved sykdom 
Ved feber:  
Barnet skal holdes hjemme i 24 timer etter at temperaturen har gått tilbake til normalen. Én 
feberfri dag før de kommer tilbake til barnehagen. 

 

Ved diaré og oppkast:  
Barnet skal holdes hjemme i 48 timer etter siste oppkast/diaré/diarébleie eller tur på do med 
unormal avføring. 

Øyekatarr  
Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har 
avtatt eller barnet er under behandling med øyedråper. Dette er på grunn av risikoen for å smitte 
andre barn. 
 
Husk!  
Selv om barnet virker frisk og rask kan fortsatt bakteriene/viruset sitte i kroppen. Derfor ber 
vi dere holde barna hjemme i den anbefalte perioden, slik at smittefaren er så liten som mulig, 
og sykdomsperioden går fortere over i vår barnehage. 

 

Stellesituasjonen  
For de yngste barna er dette viktige stunder på dagen. Vi tar oss god tid til det enkelte barn: 
snakker, synger, leker og oppnår god kontakt.  
Barnehagen har bleier i barnehagen mot et tillegg i prisen dere betaler. Ønsker dere å ha med 
egne bleier informeres dette til gruppen, og dere har selv ansvaret for å passe på at det ikke 
går tomt. Barnehagen må informeres om behov barnet har i forhold til bleieskift og hygiene. 

 


