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Denne planen er laget med utgangspunkt i de rammer og forutsetninger vi har på
Hakkebakkeskogen i år, høsten 2018. Barnehagen skal være et godt sted å være for
barna (og voksne.) Lek står i fokus, barna skal bli trygge og få omsorg og masse
kjærlighet. Barna skal møte engasjerte voksne og vi skal legge til rette for god lek og
mye moro. Det skal være rom for spontanitet og vi skal ha passe faste rammer. Hvert
barn skal møtes utfra hvem de er og hvor de er i sin utvikling. Vi mener dette gir barna
de beste forutsetningene for god utvikling og læring.

LEK OG HVERDAGSAKTIVITETER
Lek er barnehagens viktigste aktivitet.
Gjennom lek får barna en unik mulighet til å tilegne seg sosiale ferdigheter. På
Hakkebakkeskogen har vi 18 barn fra nesten tre til seks år. Det er stor variasjon i alder og
modenhet. Barna har forskjellige erfaringer og mestrer forskjellige ting. Det er mye fin lek på
tvers av alder og dette er viktig. De eldre er gode modeller for dem som er yngre og mer
uerfarne. Når barn leker må de kommunisere med sine lekekamerater, de må samhandle og så
videre. De får prøvd seg ut i trygge rammer og det er på liksom. Barn som leker er helt i sin
egen verden og glemmer tid og sted. Barna får leke mye på Hakkebakkeskogen og i
barnehagen generelt. Vi prøver å legge til rette for god lek og hjelper barna med å være/bli
attraktive lekekamerater. Vi ønsker og legger opp til at barna skal være inkluderende, men vi
kan også skjerme barn som leker.
Vi voksne er veiledere, tilretteleggere og lekekamerater i leken. Barna skal få gode og varierte
lekeopplevelser og erfaring i å leke med forskjellige barn. Av og til deler vi gruppen i
lekegrupper, da leker 4-6 barn og en voksen sammen enten i forbindelse med et tema eller
fordi vi ser at det er behov eller vi har lyst. For å få ro i leken og bedre oversikt på avdelingen
lukker vi innimellom dørene mellom avdelingene.

DAGSRYTME OG RUTINER
Gode rutiner og gjentagelse gir trygghet for barna. Vi har en plan for dagen og rutiner vi
følger. Barna skal være med på alle hverdagsaktiviteter og er med på å forme sin egen
hverdag gjennom valg de gjør. Barna skal føle at de er viktige medspillere. Det er rom for det
spontane, men det er inni mellom det faste og trygge. Et eksempel er: etter samling vasker vi
hender før vi setter oss fint til bords. Før vi spiser synger vi en «bordsang». Vi jobber mye
med rutiner og omgangsformer, særlig om høsten når vi legger grunnlaget for hvordan vi skal
ha det resten av året.
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Dagen på Hakkebakkeskogen ser omtrent slik ut:
7.30 Velkommen til en ny dag i barnehagen!
De som vil spiser medbrakt frokost på kjøkkenet.
Lek på avdelingen.
Ca. kl. 9 -er det mye i fruktkurven, skjærer vi opp litt og setter det på bordet.
9.30-10 Temaarbeid og
formingsaktiviteter, spill eller lek.
11.00 Samlingsstund
11.30 Håndvask og lunsj
12.00 Vi kler på oss og går ut,
Noen barn hviler før de går ut.
Tigerbarn kler på seg selv og går først ut.
14.30 Vi rydder og går inn.
15.00 Håndvask og «3-mat»
16.45 Vi rydder avdelingen
17.00 Takk for i dag! Barnehagen stenger.

ÅRETS GANG
Årets gang er en viktig rettesnor for hva vi holder på med i barnehagen. Vi følger med på og
markerer og snakker om endringene i naturen, årstidene og tradisjoner i Norge. Vi har også
våre egne tradisjoner som aksjonsdag, skirenn og sydenfest.
Barnehagen ligger fint til med lekeplasser og Lysakerelven rett i nærheten, og Sauejordet og
Fossum en liten busstur unna. Vi går ofte på tur. Vi ser på skiftningene i naturen; om høsten
plukker vi blader, om vinteren går vi på ski. Vi presser de første vårblomstene i April og om
sommeren kan vi fange fisk i elven.
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SAMLINGSSTUND
Samlingsstund har vi hver dag om vi er i barnehagen om det ikke foregår noe annet. På
fredager har vi felles samling med de andre to avdelingene. Vi har en fast ramme rundt
samlingen; vi starter med en sang. Vi prater, leser, synger og dramatiserer. Vårt mål er å ta
opp og snakke om det som opptar oss og barna. Noen ganger har barna veldig mye hjertet!
-og da blir det ikke alltid som vi voksne hadde tenkt! Vi øver oss på å snakke i forsamling,
rekke opp hånden, vente på tur, ikke avbryte og lytte til andre og være deeltagende. Ofte
handler samlingen om et tema vi arbeider med. Vi snakker og mye om vennskap og om
hvordan vi har det/vil ha det i barnehagen.
Målet for samlingen at vi skal ha en hyggelig stund sammen, få noen felles referanser
samtidig som vi snakker om det som er viktig for oss.

TEMAARBEID
Vi velger ut forskjellige temaer som vi fordyper oss i over tid. Noen ganger er det barnas
interesse eller spørsmål som er utgangspunktet for temavalg, andre ganger er det vi som får en
ide om noe vi tror vil fange barnas interesse. I høst har vi besøkt barnas hus og tatt turer i
nærmiljøet og hatt fokus på høsten. Tidligere har vi hatt tema om havet, solsystemet,
middelalderen og fysisk fostring. I november skal vi lage et formingsprosjekt hvor vi skal
bruke naturmaterialer og barna skal være med å finne ting vi kan bruke og bestemme hva vi
skal lage. Vi har lyst til at barna skal få en interesse og glede av å bruke sin kreativitet og
naturen rundt oss. Vi tenker også at vi skal lage et bilde av avfall vi finner, «et søplebilde».
Gjennom temaarbeid opplever barna fellesskap og barna får inspirasjon til lek, kunnskap,
erfaringer og opplevelser som de tar med seg videre.
Vi har veldig gode erfaringer med å samarbeide med de to andre avdelingene om et tema.
Dette gleder vi oss til å fortsette med. Etter jul når alle er godt kjent lager vi et felles prosjekt
med Kardemomme og Knerten.
På månedsplanen kan dere se hvilket tema vi jobber spesielt med.
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TUR OG UTELEK
Vi leker ute hverdag og det er en viktig del av dagen til barna. Utelekeplassen i barnehagen
vår er stor og variert, den innbyr til lek året rundt. I tillegg til «vanlige» barnehageaktiviteter
har vi flotte muligheter til fotball og sykling om sommeren og aking og ski om vinteren. På
uteområdet har vi også grillhytta som vi bruker året rundt, men som er spesielt fin på våte
høst- og kalde vinterdager.
Når været tillater det drar vi på tur utenfor barnehagen på tirsdager og Tigerbarna er også på
tur på onsdager.
Mellom 15.september og 15. mai er det lov å tenne bål, da hender det vi lager bål. Noen
ganger lager vi felles mat på bålet (pinnebrød, gryterett, stekte epler, lapper eller lignende).
Dette er i så fall et supplement til matpakkene dere sender med (hvis ikke annen beskjed er
gitt). Når det er båltur er det også anledning til å sende med litt bålmat (pøse, ostesmørbrød,
fiskekake…)i matboksen, men det må være i tillegg til vanlig brødmat. Drikke er også viktig
på tur.
På lengre turer bruker vi offentlig kommunikasjon. Da tar vi ofte servicelinjen eller bussen fra
Lindebergveien.

MAT OG DRIKKE; KOSTHOLD OG HELSE
Vi er opptatt av gleden ved å sitte sammen rundt et bord og spise god, sunn mat. Vi har det
hyggelig under måltidet og praten går mens vi spiser. Vi dekker et fint bord og barna blir vant
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å hygge seg med maten. Barna har faste plasser og vi vil at barna skal få god bordskikk. Barna
får forsyne seg, dele opp og smøre maten sin selv, men får hjelp når de trenger det.

På torsdager baker vi rundstykker. Mange av barna liker å være med å bake. Hjemmelagde
rundstykker med selvvalgte påleggskombinasjoner er veldig godt. Det føles bra å pynte
rundstykket sitt selv og barna inspirer hverandre. De blir fort vant til å smake på nye ting og
kombinasjoner. Vi har alltid oppskårete grønnsaker og fiskepålegg på bordet.
På mandager og fredager får vi varmmat levert av Catering Express til barnehagen.
Onsdag og torsdag må alle barna på Hakke ha mat og drikke i sekken. Sekken skal henge
ferdig pakket i yttergangen. Skal barna spise frokost i barnehagen er det fint om de har en
egen frokostmatpakke.
Til 3-mat, som vi spiser etter at vi har vært ute, får de barna knekkebrød med enkelt pålegg;
kaviar, salami eller skinkeost. Alle barna må ta med en frukt eller grønnsak til fruktkurven
hver dag. Etter knekkebrød setter vi frem dagens frukt og grønnsaks fat og alle barna kan
forsyne seg.
I forbindelse med matlaging og måltidene er det naturlig å fokusere på håndvask og hygiene.
Vi hjelper barna å få gode rutiner.

Tigerbarna, løvebarna og bjørnebarna
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Det er progresjon i barnehagen og vi tilrettelegger i forhold til barnas alder og modenhet.
Tigerbarna får et eget opplegg. På onsdager er det tur for dem, da står friluftsliv i fokus.
Det viktigste vi arbeider med i denne gruppen er selvstendighet. Alle tigerbarna får også et
førskolehefte etter jul, for barna er det stor stas og oppleves som en virkelig bekreftelse på at
de er store og snart skolebarn. Oppgavene blir tilpasset barnas motivasjon og modenhet.
Tigerbarna får også gjøre oppgaver når de ber om det, men det er ikke noe vi har sterkt fokus
på.
Når Tigerbarna er ute av huset er det Løve og Bjørnebarna som regjerer og de koser seg med
bedre plass og et tilbud tilrettelagt for dem. -Også er det veldig stas når Tigerbarna kommer
tilbake.

Studenter fra Oslo Met, skoleåret 2018/2019
I år kommer det 4 studenter fra Oslo Met til oss. I uke 38 kommer det to studenter fra andre
klasse på grunnskolelærer utdanningen. I uke 45-uke2 kommer to andreklassestudenter fra
barnehagelærer utdanningen.

Ukeplan for Hakkebakkeskogen 2018-2019
Mandag
Avdelingsmøter om
formiddagen.
Vi er ute før lunch,
ta med nok klær til å
være ute 2 ganger.
Vi serverer varm
mat.

Tirsdag
Turdag

Ta med mat og
drikke i sekken
og la sekken
henge i
yttergangen.

Onsdag
Tigerbarna på tur.

Ta med mat og
drikke i sekken
og la sekken
henge i
yttergangen.

Torsdag
Vi er i barnehage
og baker
rundstykker til
lunch..
Aktivitet i
forbindelse med
tema.
Lena jobber hos
oss, Monika fri.

Fredag
Fellessamling
kl.10.45.
Aktivitet i
forbindelse med
tema.

Vi serverer
varm mat.

Oversikt over planer for Hakkebakkeskogen høsten 2018
Måned
August

Aktivitet
Tilvenning

Vi øver på å gå på tur og
fotograferer alle barna
viser hvor de bor og vi
fotograferer dem

Praksis
Vi blir stort sett på huset.
Barn og voksne blir
kjent med hverandre. Vi
jobber mye med rutiner
på begynnelsen av året.
Vennskap og
«kjøreregler» er viktig
for at vi skal få det trygt
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hjemme utenfor sin egen
inngangsdør.

og hyggelig på
avdelingen. Vi snakker
mye om hvordan vi vil
ha det og hvordan vi skal
være med hverandre.

Fotografering

Fotografen kommer
mandag 10. september
kl. 9.00.
12. september kommer
de gamle tigerbarna på
besøk fra 14-16.
Plukke frukt
Lage syltetøy
Forberede og lage
høstfest for familiene
våre 27.september.
Kaninfest
Grønnsaksteater

September
Besøk av skolebarna.

Høsttema:

Fellessamling hver
fredag på kjøkkenet kl.
10.45.

Oktober
Foreldresamtaler, jeg
kaller inn etter
høstferien.
Tema: Internasjonale
uker, Aksjonsdag og
FN-dag.

Forberede aksjonsdagen
Vi skal bli kjent med
«Nava Yoti», vår
fadderbarnehage i India
via film og bilder. Vi
lager og spiser indisk
mat.Vi skal lage
produkter som vi kan
selge på Barnas Marked
på aksjonsdagen.

HØSTPLAN for Hakkebakkeskogen 2018

November

Temaarbeid:
Forming, kreativitet og
natur og miljø.
I uke 45-uke 2 skal to
2.klasse studenter ha
praksis hos oss.

Vi skal sette i gang et
formingsprosjekt hvor vi
skal bruke
naturmaterialer og andre
ting vi finner på turer.
Vi vil at barna skal få
bruke sin kreativitet, bli
mer bevisste og
oppmerksomme i
forhold til natur og
miljø.

Desember
Juletradisjoner
Forberede og glede oss
til jul!
Barnehagen er stengt i
romjulen og åpner igjen
torsdag 3. januar for
barna.

Juleverksted
Adventsamling, hver
dag.
Vi skal på en jule
forestilling i teateret.
Lucia frokost torsdag 13.
des. kl 8.
Besøke julegranen på
Universitetsplassen for å
gi gaver.
Nissefest for barna
Julelunsj for barn og
voksne i barnehagen.

