Hovedsatsningsområder

Innhold og arbeidsmåter

Bevegelsesglede i naturen
Vi ønsker å legge til rette for at barna skal få oppleve trivsel,
glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer i naturen
gjennom hele året. Uteområdet vårt i barnehagen innbyr til
varierte bevegelser, og gir gode motoriske utfordringer, spesielt
for de minste barna. Skogen og området rundt gapahuken er et
univers for de større barna. Leik i variert terreng, klatring både i
bergvegg og trær, tauleiker, oppdagelsesturer og sykling er noen
aktiviteter barna kan boltre seg i der.
Vi vil gå på korte eller lengre turer i nærmiljøet, på kjente og
ukjente trakter. Til vinteren vil vi fokusere på bevegelsesglede i
snøen, slik som aking, snøleik, ski og truger.

Omsorg – kommer til uttrykk i alle situasjoner vi opplever
sammen med barna i barnehagen. Vi opplever hver dag
relasjoner preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og
vilje til samspill

Mat og matlaging – Matglede og matkultur vektlegges ved at vi
involverer barna i matlaging og servering. Vi har et variert og sunt
mattilbud med mye frukt og grønt. Vi serverer frokost hver dag og
vi har varm mat hver uke. Vi spiser sammen med barna og
fokuserer på at måltidene skal være en god arena for samtaler og
trivsel. I koronatiden har barna med matpakker, eller de voksne
tilbereder og serverer maten.

Litteratur med fokus på Thorbjørn Egners verden
Tekstene og tegningene til Egner er lune og morsomme,
samtidig som de lærer oss om mellommenneskelige relasjoner
og samarbeid på en forståelig måte. Tekstene oppmuntrer også
til kreativ og kunstnerisk utfoldelse. Vi vil flette tekstene inn i det
daglige livet i barnehagen, ute like gjerne som inne.

Leik
Leik er barnas viktigste arena for sosialisering. Vi prioriterer god
tid til leik både inne og ute i barnehagen, i skogen og ved
gapahuken. De voksne observerer barnas leik og er samtidig
tilgjengelige, deltakende og støttende. Leik i naturen inspirer til
fantasi, kreativitet og skaperglede, og gir også gode motoriske
ferdigheter.

Danning – gjennom samtaler og samhandling jobber vi for at
alle barna får en felles forståelse av verdier og normer, og en
tilhørighet til samfunnet, naturen og kulturen vi lever i. Vi er
lydhøre for barnas synspunkter, og vi følger opp deres tanker
og handlinger på best mulig måte.

Prosjektarbeid – vi tar tak i et tema og jobber med det på ulike
måter over kort eller lengre tid

Medvirkning –vi jobber for å tilrettelegge for medvirkning på
måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle
forutsetninger og behov. Bilder og samtaler er viktige
redskaper i dette arbeidet

Planlegging – Personalet tar med innspill fra barn og foreldre i
måneds- og årsplanlegging. Vi følger barnas initiativ i leik og
samtaler. I samarbeid med foreldre i foreldremøter, samtaler og
SAU.

Læring - vi møter barna i både tilrettelagte og uformelle her
og nå situasjoner og skaper rom for undring og utforsking der
barna er aktive deltakere ut i fra eget ståsted og interesse

Vurdering – på avdelings- og personalmøter, på dagstavla, i
foreldresamtaler, foreldremøter og SAU vurderer vi det
pedagogiske innholdet for å sikre et kvalitativt godt tilbud til hvert
enkelt barn.

Sosial kompetanse – få erfaringer i å samhandle positivt med
andre, både barn og voksne i ulike situasjoner. Barns kontakt
med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og
aktiviteter.

Dokumentasjon – vi dokumenterer med foto og tekst barnas
tanker, aktiviteter, samhandling og læring

Tilvenning – hvert barn får sin nærkontakt som følger barnet de
første ukene. Vi gir foreldrene og barna god tid til å bli kjent med
og bli trygge på barnehagen.

Samarbeid
Foreldre
• Foreldremøter 2 ganger i året
• Foreldresamtaler 1-2 ganger i året
• Styre og Samarbeidsutvalg(SAU)
• Uformelle samtaler ved bringing og henting

I Dulven friluftsbarnehage jobber vi for at
•

Barna skal få utfolde seg i trygge omgivelser med
engasjerte voksne

•

Barna skal få muligheter til å være mye ute og få

Slik treffer du oss:
http://www.dulvenbarnehage.no
e-post: dulven.barnehage@gmail.com
Facebook: Dulven friluftsbarnehage SA
tlf: 94056808

Barna skal få erfaring med kulturelle tradisjoner

Tradisjoner i Dulven friluftsbarnehage

Planleggingsdager
12. august
17. august
3. januar
16. mars
16. mai

2021-2022

Andre samarbeidspartnere
• PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)
• Helsestasjonen
• Barnevernet
• Andre hjelpeinstanser
• Logoped
• Aurvoll Skole – overgang barnehage skole ukentlige samlinger på våren
• Øyer Kommune

gode naturopplevelser
•

ÅRSPLAN

Høsttur
Middag for foreldre og søsken
Adventtid med julelandskap og Luciafeiring
Lage sylte og bake lefse
Skimaskerade – Dulviaden – ski-/utedag på fjellet
Overnattingsturer –jakt - orrfuglspill
Påskelandskap
Sommertur
Sommerfest

