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Kapittel 1: Presentasjon av barnehagen

Nypvang åpen barnehage
Nypvang barnehage flyttet inn i nye lokaler i februar 2008. Barnehagen er en kommunal

basebarnehage. En basebarnehage har til hensikt å legge til rette for fleksible løsninger med

tanke på bruk av både arealer og voksne som felles ressurser for alle barna. Vi har 6 grupper

fordelt på to baser.  Småbarn består av gruppene Sola, Månen og Tellus. Storbarn består av

gruppene Nordlyset, Regnbuen og Stjerneskuddet. Hver base har et fast personale.

Barnehagen ligger i et boligområde med kort vei til gymsal, fotballbane, skogen, kirke og

butikk. Gruppene benytter nærmiljøet på sine faste turdager.

Åpen barnehage er på Nypvang barnehage torsdager kl. 09.00 – 15.00. Dette er et gratis

pedagogisk tilbud til barn i alderen 0 – 6 år. Det forutsetter at barna har med en voksen

omsorgsperson som har ansvar for barnet, deltar i lek, rydding og barnehagens aktiviteter.

Åpen barnehage er en god døråpner til de ordinære barnehagene. Barna skal lære seg

grunnleggende ferdigheter innen lek, språk og sosial kompetanse.

Åpen barnehage følger skoleruta.
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Barnehagens visjon og verdigrunnlag
«små øyeblikk – gode opplevelser».

På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet,

trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale. Viktige stikkord i vårt grunnsyn for å

støtte barnet på sin læringsvei er: tilstedeværelse – trygghet – engasjement – læring.

Medvirkning, demokrati, mangfold, gjensidig respekt, likestilling, likeverd, bærekraftig

utvikling, livsmestring, og barn- og barndommens egenverdi er sentrale verdier og begreper i

barnehagen (Barnehageloven, Rammeplanen, 2017).  Disse verdiene kommer til syne i

Nypvang åpen barnehage gjennom at vi blant annet:

- Tilbyr et miljø preget av glede, humor, og varme

- Tilbyr et rom og lekemiljø som inviterer til lek og sosialt samspill

- Legger til rette for gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksne

- Lar barna være aktivt deltakende gjennom barnehagedagen

- Tilrettelegger dagens aktiviteter ut fra barnas alder og ønsker/interesser

- Bevisstgjør foreldrene på barnas uttrykte (språklig og kroppslig) behov og ønsker

- Markerer jul og påske, samt samefolkets dag

- Møter alle barn og foreldre med vennlighet, respekt, anerkjennelse og raushet

- Sorterer søppel

- Tilbyr utelek hver dag

- Tilbyr et lekemiljø som motiverer til lek og bevegelse, og gir mestringsopplevelser
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Dagsplan
09:00 - Barnehagen åpner. Frilek, prat og kaffetår

10:30 – Musikksamling

11:00 – Felles matpakkelunsj.

11.45 – Felles opprydding inne.

12.00 – Utelek på barnehagens område

15.00 – Barnehagen stenger

Foresatte og barn kan komme og gå når de vil – og ta del i aktiviteter etter eget behov. Det er stort rom
for fleksible løsninger.

Årshjul
Periode Tema Hva skjer

September/oktober Høst - Første åpningsdag 09. september

- Høstferie og stengt 14. oktober

- Musikksamlinger og formingsaktiviteter med
høsttema

November/desember Eventyr

Advent, jul.

Vinter

- Musikksamlinger med fokus på eventyr
- Nissefestavslutning 16. desember (siste

åpningsdag).

- Juleverksted

- Musikksamlinger med jul og vintersanger

Januar/februar Samisk kultur og
musikk

Samefolkets dag 06.
februar

- Nyttårslunsj 06. januar (første åpningsdag).

- Musikksamlinger og formingsaktiviteter rettet
mot samefolkets dag

- Vinterferie og stengt 24. februar

Mars Påske - Musikksamlinger med påskesanger
- Karneval: tema vår

April Påske

Vår

- Musikksamlinger med påske

- Påskeferie og stengt 14. april

- Musikksamlinger med 17. mai sanger

Mai/juni 17. mai

Sommer

- Musikksamlinger med 17. mai og vårsanger

- Kristi himmelfartsdag og stengt 26. mai

- Sommeravslutning 16. juni
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Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold
Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg

En omsorgsfull relasjon er preget av nærhet, tilstedeværelse, åpenhet og respekt. Å se det

enkelte barns behov og anerkjenne de ulike følelsene barnet uttrykker, er sentralt i god

omsorg. I Nypvang åpen barnehage skal alle barna få oppleve å bli sett, forstått, respektert og

få den hjelp og støtte de har behov for. Vi skal tilby et miljø preget av glede, humor og varme.

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek

Leken har en egenverdi, og skal ha en fremragende plass i barns liv i barnehagen. Å få delta i

lek, å få venner, er grunnlaget for trivsel. I Nypvang åpen barnehage skal vi derfor tilby et

variert og innbydende lekemiljø. Den ansvarlige voksne skal være tilgjengelig, deltagende og

støttende, og oppfordre/veilede foreldre i samme retning.

Barnehagen skal fremme danning

Nypvang åpen barnehage skal være en bidragsyter for å skape et inkluderende miljø og et

mangfoldig fellesskap. Dagene skal være preget av humor, glede og raushet. Sammen med

foresatte skal vi legge til rette for ulike aktiviteter som fremmer danningsprosessen:

- Turtaking – trene på å vente på tur

- Gode mestringsopplevelser

- Daglige aktiviteter som styrker fellesskapsfølelsen; samlingsstund, måltid, lek

- Fokus på positiv atferd

- Lage gode møteplasser i rommet, som inviterer til lek, samspill og kommunikasjon

- Være lydhør for barnas initiativ og interesser, og la det påvirke lekemiljøet og

samlingsstundene

Barnehagen skal fremme læring

Læring skjer i samspill med miljøet, med materialer og med nysgjerrige, interesserte barn og

voksne. I Nypvang åpen barnehage vektlegges leken i hverdagen, og foresatte oppmuntres til

å være tilstede for barna, og sette ord på deres handlinger og følelser. Barna skal få tilgang på

et variert og opplevelsesrikt lekemiljø. Gjennom daglige samlingsstunder fremmes språk,

sosial kompetanse og motorikk.
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Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap

I Nypvang åpen barnehage skal vi:

- Ha daglige samlingsstunder og lunsjmåltider, samt tilbud om ulike aktiviteter, som

styrker fellesskapet

- Se enkeltbarnet, og tilrettelegge og oppfordre til sosialt samspill

- Øve på å dele på leker, og vente på tur

- Legge til rette for gode møteplasser i barnas lekemiljø

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk

Nypvang åpen barnehage skal være et sted som fremmer barns kommunikasjon og

språkutvikling, i omgivelser der voksne er bevisst sin rolle som språklige forbilder.

Vi skal:

- Legge til rette for boklesing sammen med barna

- Sette ord på barnas handlinger og følelser, og respondere på deres uttrykk

- Ha daglige musikksamlinger med bruk av rim, regler og sanger. Vi bruker konkreter

og bevegelser for å understøtte innholdet i sangene.
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Kapittel 5: De 7 fagområdene
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Kapittel 6: Foreldresamarbeid

Nypvang åpen barnehage skal samarbeide med foreldrene både individuelt og som gruppe.

Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse

gjennom å ta del i den daglige driften, for eksempel ved å velge leker og formingsaktiviteter

til barna, delta i musikksamling og samhandling med andre barn og voksne, være med å rydde

leker og rydde opp etter mat. Oppdragelse er foreldrenes ansvar, ifølge barnekonvensjonen og

barneloven. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet.

I Nypvang åpen barnehage skal:

● Alle barn og foreldre daglig få oppleve en god mottakelse i barnehagen, og bli møtt

med respekt

● Foreldre få innsyn i årsplanen for Nypvang åpen barnehage, og aktivitetsplan

● Foreldrene ha mulighet til å påvirke barnehagens innhold gjennom

brukerundersøkelser og tilbakemeldinger i hverdagen

● Barnehagelærer skal være tilgjengelig som veileder for foreldre, i uformelle og

formelle samtaler.
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