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Hva er en åpen barnehage ? 
• Et sted å være for barn fra 0-6 år før start i ordinær barnehage. 

• Er en barnehage der barn og voksne deltar sammen med personalet og 

samarbeider om opplegget, og der en selv velger hva en vil gjøre/leke med. 

• Et tilbud som kan benyttes hvor lenge og ofte en vil innenfor åpningstiden, 

og en trenger ikke søke om plass. 

 

Vi tilbyr: 

• Ulike aktiviteter i løpet av uka. 

• Sangsamling hver dag. 

• Fellesskap rundt medbrakt lunsj.  

• Foreldresamtaler og veiledning. 

 

Vår visjon 
Vi ønsker å være møteplasser der små og store mennesker vokser og trives. 

 

Hafrsfjord og Smiodden åpen barnehage skal være en arena for livsglede, lek og 

læring gjennom godt samspill. 

 

Avdelingene og vi som jobber her 
Hafrsfjord og Smiodden er avdelinger under Madla barnehagene. Årsplanen til 

Madla barnehagene finner du på hjemmesiden www.minbarnehage.no/Madla. 

 
Hafrsfjord åpen holder til i Regimentveien 30, nær 

"Sverd i Fjell". Avdelingen har åpent mandag til 

torsdag 09.00-13.15. Stengt i skolens ferier. Vi som 

jobber her er Sigrun Melling og Annette Sjuve 

   

 
 

 

 



 

Smiodden åpen holder til i Storlomveien 11, 

Kvernevik. Avdelingen har åpent tirsdag til fredag 

09.30-13.45. Stengt i skolens ferier. Vi som jobber 

her er  

Verena Jansen-Vistnes og Jeanette Olsson Hauge. 

 

 

Barnehagens verdigrunnlag 
Omsorg  

• Vi gir trygghet til barn, foresatte og kollegaer ved å være tilgjengelig, 

tydelige og pålitelige. 

• Vi lytter til den enkeltes behov og tar ansvar for å styrke gruppefølelsen. 

 

Anerkjennelse 

• Vi er ærlige og stoler på hverandre. 

 

Glede og trivsel 

• Vi skaper gode øyeblikk for små og store hvor vi kan oppleve glede 

sammen. 

 

Felleskap og inkludering 

• Vi legger til rette for å bygge sosiale nettverk. 

• Alle skal føle seg velkommen uavhengig av kulturell bakgrunn og ulike 

familieformer. 

 

Vi bruker trygghetssirkelen som metode i samspill med barn og i 

foreldreveiledning. 

 

 

  



ICDP-kurs 
• I samarbeid med ansatte fra familiegruppen i Kvaleberg og Vannassen barnehage 

arrangerer vi ca. to ganger i året ICDP-kurs i barnehagens åpningstid. 

• Mens foreldre er på kurs tar personalet vare på barna. 

• ICDP står for International Child Development program og er et kurs med åtte 

temaer om godt samspill mellom foreldre og barn. 

 

 

 

Barnehagens arbeidsmåter: 
Åpne barnehager er annerledes enn vanlige barnehager. Her er barn og 

foresatte tilstede sammen, og brukergruppen varierer fra dag til dag. Vi har 

også kortere åpningstid. Innenfor våre rammer trekker vi likevel inn de 7 

fagområdene fra Rammeplanen. 

 



Slik jobber vi med fagområdene i våre åpne barnehager: 

 
 

 

 


