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Velkommen til Krabbe  
Krabbe er en småbarnsavdeling med 15 barn mellom 1-3 år og fire hele 

stillinger fordelt på fem ansatte. Vi gleder oss til å bli kjent med alle nye 

barn og foreldre! 

 

I barnehageåret 2017/2018 vil naturen være i fokus hos oss. Barnehagens 

satsningsområde er natur og uteliv. Vi driver vårt pedagogiske arbeid både 

inne i barnehagen, ute på lekeplassen og ute på tur.  

 

Alle barn har leketid utendørs daglig og minst en turdag i uka. Vi jobber 

for at alle barna skal bli glade i naturen og like å være ute i all slags vær. 

De skal bruke kroppen aktivt, sanse, undre, mestre, eksperimentere, 

kjenne og oppleve årstider, vær og vind og ikke minst oppleve trygghet og 

glede. Gjennom aktive, deltakende og reflekterte voksne kan mye av 

barnehagens aktiviteter gjøres ute når vær og vind og temperatur tillater 

det. Vi flytter både temaene ut og naturen inn.  

 

Vi deler avdelingen mye i grupper. Noen ganger deler vi etter alder og 

andre ganger deler vi i mindre lekegrupper. I gruppene har vi fokus på 

rollelek og læring. 

 

               

 
  



På Krabbe jobber:  

 

   

KRISTIN, ped. leder 100%            MERITA ped. leder 100% 

 

   
EDEL, assistent 50%  SIREN, assistent 100% 

 

   
ANETTE, fagarbeider 50% 

  



Barnegruppa  

På Krabbe har vi mye aldersinndelte grupper og dette er noe vi kommer til 

å fortsette med i året 2017-2018. Gruppene heter Taskekrabber og 

Strandkrabber.  

 

2015 barna (Taskekrabber): Olav, Dennis, Tuva Eline, Vemund, Sunniva, 

Henrik, Stella, Leah Isabell, Sjur og Isabel.  

2016 barna (Strandkrabber): Benjamin, Ingrid, Nicklas, Theodor og Lilly 

Christiane. 

 

 

 

  
 

 

Ukerytmen for Krabbe 

Mandag Lekedag 

Tirsdag Tasker: Turdag til Bragdøya. Denne dagen går båten  

09:40, og barna må være i barnehagen senest 9. 

Strand: Turdag i nærmiljøet 

Onsdag Tasker: Temaarbeid på Makrell/Piren 

Strand: Temaarbeid på Krabbe/Piren 

Torsdag Tasker: Turdag/temaarbeid 

Strand: Turdag/temaarbeid 

Fredag Lekegrupper i barnehagen 

 



Dagsrytmen 
Kl. 7.00 Barnehagen åpner.  

Kl. 7.00 – 8.30 Frokost 

Kl. 9.00 Vi kler oss og går ut 

Kl. 9.30 -  Grupper/Temaarbeid 

Vi følger barnas 

rytme, men 

hendelsene skjer i 

denne rekkefølgen 

og ofte rundt 

samme tidspunkt. 

Måltid (ca. 10.30) 

Bleieskift 

Soving. Utelek for de som ikke sover. 

Brødmåltid og frukt 

Bleieskift 

Lek inne eller ute. 

Kl. 17.00 Barnehagen stenger. 

 

Aktiviteter i barnehagen for Krabbe:  
Tur til Bragdøya: I Skårungen barnehage er vi så heldige å ha Bragdøya 

til vår disposisjon. Vi ønsker at barna skal oppleve Bragdøya som et bra 

sted å være. Derfor tar vi værforbehold slik at barna får positive 

opplevelser. Foreldre får eget infobrev om Bragdøya. Taskekrabbene går 

fra høsten, mens hele barnegruppa drar ut på våren.  

Gruppedag onsdag og torsdag: På gruppedagene deler vi gruppa inn i 

Taskekrabber og Strandkrabber. På onsdager blir det temaarbeid i delt 

gruppe, mens på torsdager blir det tur felles eller temaarbeid delt.    

Lekegrupper: Hver fredag kommer vi til å ha lekegrupper på avdelingen. 

Det blir smågrupper med tre til fire barn og en voksen. Da har vi skjermet 

tid hvor vi ikke tar telefonen eller besvarer andre henvendelser. Vi har 

fokus på tilstedeværende voksne.  

Vi kommer til å rullere med følgende aktiviteter: IKT (primært iPad), 

forming på kjøkkenet og lek på Piren og Krabbe (boltrelek, rollelek o.l.) Vi 

har fokus på språk, pedagogisk arbeid, aktive voksne og glade barn. 

Tarkus: I barnehagen har vi ett bilbeltedyr som heter Tarkus. Hans 

formål er å lære barna trafikksikkerhet på en gøy og spennende måte. 

Han kommer til å være med oss på turer og noen ganger i samlingene våre. 

Vi ønsker at barna skal bli godt kjent med Tarkus og få en økt bevissthet 

rundt trafikksikkerhet. 

 



Klær / påkledning 
Vi er mye ut i barnehagen, barna har 

det gøyest hvis de har klær som holder 

dem tørre og varme. I barnehagen 

trenger de regntøy med strikk under, 

støvler og dresser som tåler vann. Det 

beste for å holde varmen er ull og barna 

bør ha ull innerst på seg høst, vinter 

og vår. På døren i barnehagen henger en plakat som forteller litt om hva vi 

tenker barnet trenger i forhold til årstiden. 

 
Skiftetøy må dere som foreldre sørge for at det er nok av i boksene på 

barnas egen plass. Det skal alltid være minst ett skift i boksen, men husk 

på at små barn lett blir våte så flere skift kan være greit. 

 

Gode klær skaper gode opplevelser 

 

 

 



Måltider og matpakker 
Barnehagen lager ett måltid hver dag. Vi har fokus på sunt kosthold i 

barnehagen.  

Barna skal ha med en matpakke hver dag, og de skal ha med seg tre 

frukter i uka. Frukten deler vi opp til et felles fruktfat til ett av 

måltidene. Alle barna har også med vannflaske som de kan ha i barnehagen, 

denne tas med hjem og vaskes hver dag. 

 

På tirsdagene, som er turdag og Bragdøyadag, skal barna ha to separate 

nistepakker som gjerne er litt større enn vanlig, ettersom mat ofte 

smaker ekstra godt på tur. Fint hvis den ene matpakken pakkes i matpapir.  

 

Barna som skal spise frokost i barnehagen må gjøre dette før kl. 8.30. Da 

har de med egen frokost hjemmefra. 

 

Vi ønsker at måltidet skal være en situasjon preget av ro og fellesskap, 

med rom for samtale. 

 

Bursdager – Barnet i fokus 
Alle barnas bursdager blir feiret i barnehagen.. Vi feirer barnet med 

flagg, plakat på døren, krone, barnets valg av bursdagssang, ”raketter”, og 

at barnet blir kastet opp i lufta like mange ganger som det fyller år. 

Bursdagsbarnet har en opphøyd status hele dagen, og får hjelpe til med 

diverse gjøremål i løpet av dagen. Det er fokus på at barnet skal feires 

fra morgen til ettermiddag! 

 

Treffpunkt med Bragdøya og Makrell 
På våren vil Krabbe ha treffpunkter med Bragdøya og Makrell for de 

barna som skal begynne på de forskjellige avdelingene. Her skal de bli 

kjent med store og små på deres nye avdelinger. 

Disse treffpunktene planlegges sammen med de store avdelingene. 

 

  



Barns medvirkning – det medvirkende barnet 

På en småbarnsavdeling er det viktig å ha kunnskap om og fokus på det 

medvirkende barnet. Vi deler da inn forståelsen av barnas medvirkning i to 

grupper. Den ene delen er barns medvirkning i barnehagens daglige drift. 

Den andre delen er barns medvirkning i forhold til temaarbeid på 

avdelingen. 

 

Barns medvirkning i barnehagens drift handler om å lytte til hvordan 

barnet ønsker å ha sin hverdag. Det å forstå at barnet eksempelvis ønsker 

at en spesiell ansatt skifter bleie den dagen, er viktig i dette arbeidet. Vi 

vil at barna skal være med på å forme sin egen hverdag og rutinene som 

gjelder på avdelingen. For eksempel barnets egen dagsrytme i forhold til 

soving, hviling og måltider.  

 

Barns medvirkning i forhold til temaarbeid handler om å observere og 

undersøke hva som er barnas interesser. Vi griper fatt i det vi 

observerer, og vi jobber utfra det. Det påvirker vår måte og jobbe på og 

det påvirker temaene vi jobber med.  

 

 

 
 

 
 

  



Nærhet og trygghet 

Vi er opptatt av at barn skal oppleve nærhet og trygghet i barnehagen. 

Dette skal gjenspeile vår daglige drift og samværet med barna. Vi vil ha 

stort fokus på tilstedeværende voksne og selvstendige barn. 

 

Tilstedeværende voksne innebærer å 

lytte, forstå, respektere, delta, 

motivere, støtte og så uendelig mye 

mer. Da er det viktig at de voksne gir 

barna nærhet og trygghet i alt fra lek til 

måltid til bleieskift osv. 

 

Selvstendige barn innebærer barn som opplever mestring, som blir møtt, 

forstått, lyttet til, respektert og støttet opp om som akkurat den de er. 

At de får lov til å prøve seg, at de får bruke tid på å mestre og så masse, 

masse mer! Barn som får lov til å erfare og å prøve seg frem, lærer raskt 

hvordan de skal mestre.  

 

 

 

 

 

 

 



Hjemmesidene 
På www.minbarnehage.no/skarungenbhg finner du info om barnehagen. Vi 

legger ut bilder fra turer og aktiviteter samt månedsbrev og 

månedsplaner. Bildene i artiklene er passordbeskyttet. Dette passordet 

får dere på høsten. Abonner gjerne på siden, så får dere mail når det blir 

lagt ut ny info og artikkel. 

 

Planleggingsdager  
19. oktober torsdag 

20. oktober fredag 

2. januar tirsdag 

11. mai  fredag 

18. mai  fredag 

 

Viktige datoer 
Arrangementer med foreldre: 
Foreldremøte  6. september  onsdag 

Nissefest  13. desember  onsdag 

Påskefrokost  23. mars     fredag 

Sommerfest  12. juni   tirsdag 

 

Arrangementer for barna: 
FN – dagen  24. oktober  tirsdag 

Julebord for barna 15. desember  fredag 

Samefolkets dag 6. februar  tirsdag 

Karneval  9. februar  fredag 

17. mai markering på Bragdøya 16. mai  onsdag 

 

Barnehagen stengt: 
Julaften 

Nyttårsaften 

Uke 28, 29, 30 



Tema – Natur og uteliv, sosial kompetanse og språk og 

språkstimulering 
Måned Tema Hva vil vi gjøre? 

August Bli kjent 

 

 

Vi blir kjent med hverandre og avdelingen. Nærhet og trygghet 

står i fokus. Vi leker på gulvet sammen, og deler oss inn i 

mindre grupper for å bli godt kjent med hverandre.  

September  

 

 

 

 

Oktober 

Vann 

 

Høsten og turer 

 

 

FORUT 

Vi utforsker vann i ulike former, fast og flytende. Vi skal blåse 

såpebobler, fryse isbiter, leke med vann både inne og ute, og 

lese bøker med tema vann. 

Vi skal se på endringer som skjer i naturen på høsten. 

 

I oktober skal vi jobbe med et opplegg fra 

bistandsorganisasjonen FORUT. FORUT jobber for å medvirke 

til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp 

for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, 

spesielt i forhold til barn. Vi avslutter dette arbeidet med en 

innsamlingsaksjon i forbindelsen med FN-dagen. 

November Farger Vi skal ha prosjekt om farger, med mål om at barna kjenner 

igjen og kan navnet på ulike farger. Temaet avsluttes med 

fargefest på avdelinga.  

Desember  Jul Vi forbereder oss til jul. Vi har fokus på ulike juletradisjoner, 

synger julesanger, har adventssamlinger og koser oss litt 

ekstra.  

Januar 

  

Muldvarpen og 

gårdsdyr 

Vi fordyper oss i boka «Den lille muldvarpen som ville vite hvem 

som hadde bæsjet på hodet hans». Vi snakker om og jobber 

med de ulike dyrene som finnes i boka, samt dyrelyder. 

Februar Muldvarpen og 

gårdsdyr 

Vinter, kulde og 

snø 

Vi fortsetter å jobbe med boka om muldvarpen. Hvis vi får snø, 

har vi flaskeløp ute, renner på akebrett og lager snømenn. Vi 

ser hva som skjer i naturen på vinteren.  

Mars 

 

Påske Vi får kjennskap til tiden rundt påske, og vi lager påskepynt. 

April 

 

Vårtegn og 

småkryp 

 

Barna får lære om ulike småkryp, og vi går på leting 

etter dem ute. Vi ser etter vårtegn i naturen. På denne 

tiden prøver vi å dra ut med hele barnegruppa på 

Bragdøya. 

Mai Vårtegn og 

småkryp 

17. mai 

 

Til 17. mai øver vi på å gå i tog, vi synger 17. mai-sanger og 

feirer på Bragdøya 16.mai.  

 

Juni 

Juli 

Sommer Vi går lengre turer i barnehagens nærområde, vi har vannlek i 

barnehagen og plukker blomster. Vi går turer til stranda for å 

utforske livet i fjæra, vasse i sjøen og fiske krabber.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skårungen barnehage  

Vågsbygdveien 63 

4622 Kristiansand S  

 

Telefon: 38 11 37 20 

Krabbe Mobil: 464 23 404 

 

www.minbarnehage.no/skarungenbhg 
 


