
Åpen barnehage

Å dele lokaler
Åpen barnehage deler lokaler med Barnehagebussen. Barna på bussen bruker baserommene på morgenen 
og ettermiddagen. Motorikkrommet kan brukes av Åpen store deler av dagen, men barn fra basene oppe 
benytter også dette rommet noe på formiddagen.

Taushetsplikt
I alle barnehager har vi barn som av ulike grunner trenger ekstra oppfølging og noen ganger spesielle tiltak. 
Barnehagepersonalet har taushetsplikt bl.a. i forhold til det vi får vite om barn og foreldre. Dette er vi svært 
nøye med å overholde og vi forventer at dere også respekterer dette, og at dere ikke sprer evt. informasjon 
dere måtte se eller overhøre om enkeltbarn eller foreldre. Dersom det er noe dere lurer på eller stusser 
over, ber vi dere ta det opp med personalet på Åpen barnehage.

Vi minner om at det ikke er lov å legge ut bilder av andres barn på nett uten foreldrenes samtykke.

Åpningstid: 
tirsdag og torsdag kl 9.00-15.00. Kom når det 
passer innenfor dette tidsrommet.

Hos oss får barna:
- Mulighet til å bli kjent med barnehagelivet
- Leke, den viktigste aktiviteten i barnets liv
- Læring gjennom lek og utforskning
- Mulighet til å trene på samspill med andre barn 
- Møte voksne som ser hvert enkelt barn, tar dem på 

alvor og møter deres behov

Personalets rolle:
- Vi planlegger og tilrettelegger aktiviteter
- Vi jobber aktivt for å utvikle tilbudet
- Vi vil være fleksible og tilpasse tilbudet til 

hver enkelt brukers behov
- Vi ønsker å møte ulikheter med forståelse

Hva er Åpen barnehage
Åpen barnehage er et gratis tilbud til barn uten barnehageplass. Her kan foreldre/foresatte komme og 
være her sammen med barnet sitt . De kan møte andre barn og foreldre, delta i sangstund, lek, 
aktiviteter og måltid. Det er ansatt en pedagogisk leder og en fagarbeider som legger til rette for gode 
opplevelser.

Hva gjør vi?
Kl. 9.00-11.00 – barna leker eller kan delta i ulike aktiviteter som 

formingsaktiviteter, konstruksjonslek, bevegelseslek , 
matlaging eller annet.

Kl. 11.00 – sangsamling
Kl. 11.15 – måltid: ta med matpakke, kaffe, te og melk får dere her
Kl. 12.00-15.00 – lek inne eller ute på den flotte lekeplassen vår. Ta 

med klær for lek ute.
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Mat: 
Et måltid er mer enn å få i seg mat. Her kan vi trene på selvstendighet, språk og å ta hensyn til hverandre. 
Vi ønsker å starte måltidet sammen og at barna skal få oppleve et hyggelig fellesskap rundt bordet. De som 
er ferdige, oppfordres til å bruke motorikkrommet slik at de som spiser ikke blir forstyrret.

Trivselsregler:
For at Åpen barnehage skal være et sted der alle trives, må vi ha noen felles regler
- Vi vil ha fokus på samspill, derfor oppfordrer vi til at mobiltelefonen står på lydløs
- Alle hjelper til med å rydde før maten og før vi går hjem
- De voksne skal være sammen med barnet i samlingen, lek og aktiviteter
- Det er veldig hyggelig om alle er med å synger i samlingen ☺
- Vi ønsker et miljø der alle tar hensyn til hverandre og hjelper hverandre.

Åpen barnehage er en del av Tindlund barnehage, og vi må som alle andre barnehager, jobbe etter 
Rammeplanen, enhetens pedagogiske plattform og årsplanen til barnehagen.
Her står det noe om at vi skal legge vekt på bl.a. omsorg, lek, læring og danning, og at barna skal få 
erfaringer med 7 ulike fagområder. Litt om hva vi kan gjøre ift. fagområdene:

Kommunikasjon, språk, tekst
- Lese bøker
- Sanger, rim og regler

Antall, rom og form
- Vi bruker sanger og regler med ulik takt, 

bevegelse og gjentagelse
- Vi bruker klosser, baller osv for at barna skal 

bli kjent med ulike former
- Vi bruker kasser, esker, byggeputer for å få 

erfaringer med volum og form
- Teller sammen i daglige situasjoner
- Sortere klosser etter form/farge/størrelse, 

lik/ulik

Kropp, bevegelse, mat og helse
- Vi bruker sangleker og 

bevegelsesleker, hinderløype
- Øve på å sitte på egen stol 

under måltidet, trene på å 
spise selv

- Tegne ansikt, lage hånd- og 
fotavtrykk, snakke om hva 
kroppsdeler heter

- Lage mat sammen

Nærmiljø og samfunn
- Gå tur i nærmiljøet
- Fremme likeverd og likestilling blant 

gutter og jenter ved å gi dem like 
muligheter

Etikk, religion og filosofi
Er med på å forme måter å 
oppfatte verden og mennesker på 
og preger våre verdier og 
holdninger. Dette handler mye om 
voksenrollen og foreldrerollen, 
måten vi snakker med barn på, 
undrer oss med dem og 
reflekterer sammen med dem.

Kunst, kultur og kreativitet
Barna skal få erfaring med ulike materialer, 
teknikker og verktøy og få bruke kreativitet og 
fantasi til å uttrykke seg på mange ulike 
måter.
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