
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Nært & Naturlig  

 

 



VELKOMMEN TIL DRIVDALEN 

BARNEHAGE 

«Grenda æ her ho!!» - står det på barnehageporten vår, og det er 

lett å finne fram.   

Den viser vei til en spennende verden med dager som skal fylles med utforsking, 

opplevelser, erfaringer, samhold, utfordringer, vennskap og læring. Den viser vei 

til kompetente, rause og snille voksne, som er opptatt av at du og ditt barn, 

sammen med dem skal føle trygghet, stolthet og glede over å være en del av 

Drivdalen Barnehage.  

 

Å møte ett barn er noe av det mest spennende og fascinerende som finnes. Barn 

er ærlige og har tanker om det meste. Barn vil vite, og spør og graver om alt 

mellom himmel og jord. De stiller spørsmål som det ikke alltid finnes svar på, og 

dette er ett fantastisk utgangspunkt for å lære. Som voksen lærer man også noe 

om seg selv i møte med barnet. 

Å samtale med barn er mye mer verdt enn all verdens forelesninger og foredrag 

fra amanuensiser og professorer. Hver dag møter vi ulike hendelser og 

utfordringer som vi ikke forstår, og som fagpersoner dykker vi ned i tung 

litteratur og forskningsdata for å finne fasiten på hvordan ting som best kan 

løses. I innstendig jakt på løsningen, med hodet begravd i bøker og forskning 

finner man bare indikatorer, ikke selve løsningen. Løsningen finnes kun i barnet 

selv, for bare den som eier historien vet best sannheten.  

Hvis man gir tid og rom til lytte til barnet kommer ofte svarene av seg selv, om 

du stiller de rette spørsmålene. Barn liker at voksne hører på hva de har å si.  

Barn liker å bli tatt på alvor. Barn liker å være en aktiv medaktør i eget liv.  

Vi gleder oss til mange fine og lærerike samtaler, opplevelser og møter med 

barna, og dere foreldre. 

Ett godt nytt barnehageår ønskes dere alle! 

 

Med vennlig hilsen 

Gry Hoel – styrer. 



Drivdalen Barnehage  

 
Drivdalen barnehage ble startet i 1973, på et privat initiativ. Tanken var å starte 

opp et mini-førskoletilbud til foreldre i Drivdalen. På et møte kom det frem at 

også foreldre med barn under førskolealder var interesserte. Det ble bestemt 

at Drivdalen yngre helselag skulle stå for drifta av barnehagen, og Margit Riise 

ble ansatt som styrer.  

26. februar 1973 åpnet barnehagen. Den var åpen 2 dager i uka, 4 timer pr dag, 

for barn i alderen 3-7 år. Voksne og elever på skolen stilte opp på dugnad for å 

ferdigstille lokaler, utstyr og leker. Barnehagen holdt til i kjelleren på skolen.  

Styrer Margit Riise hadde 10,- kr i timen i lønn, og mødre stilte opp på dugnad. 

Høsten 1973 ble det økonomi til å ansette en fast assistent.  

Drivdalen barnehage var den første barnehagen som ble startet i Oppdal. Neste 

barnehage åpnet først i 1979. I 1979 ble barnehagen korttidsbarnehage, 

fortsatt 2 dager pr uke, men med 6 timer pr dag. I 1994 begynte Drivdalen 

barnehage å tilby heldagstilbud, 5 dager i uka.  

 

I 1981 flyttet barnehagen til nye lokaler i et av skolens klasserom. I 1994 ble 

barnehagen bygd om, og fikk egne faste lokaler. I 2006 ble barnehagen ombygd 

og påbygd, og har nå god plass i lyse og funksjonelle lokaler.  

I oppstarten var det 22 barn i barnehagen. Barnetallet har ligget på mellom 20 

og 30 barn gjennom årene. Barnehagen er godkjent med plass til 36 barn i 

alderen 1-6 år.  

 

Fra 01. januar 2018 ble vi oppvekstsenter med Drivdalen skole, og eid av Oppdal 

kommune. Det er i dag 24 barn i alderen 1-5 år, 7 av de er førskolebarn i år. Vi 

er 7 ansatte i varierende stillingsprosent.  

 

Drivdalen barnehage har en avdeling, hvor barna er delt opp i baser. Barna er 

inndelt etter alder og selvvalgte baser. Vi ønsker å gi barna varierte aktiviteter 

og opplevelser etter egne interesser og ønsker. Vi legger stor vekt på fysisk 

aktivitet og utelek. Vi har et stort uteområde som innbyr til fysisk aktivitet og 

lek. Vi har to gapahuker og grillhytte, og kan også bruke skolens lokaler og 

uteområde. Der har vi tilgang på klasserom, gymsal og stort kjøkken. Vi har et 

fint turområde, og benytter bla Plassastuggu, lysløypa og mange fine stier. I 



nærområdet er det mye gårdsdrift, så vi er endel på besøk i fjøs, og er med på 

det vi kan, bla foring av ku og sau, og lamming.  

Vi har samarbeid med skolen og SFO i ferier og fridager. To dager i året er det 

«grendakafe» på skolen med underholdning av skolen og barnehagen. Dette er 

åpent for alle og det serveres kaffe og noe «attåt».  

 

Barnehagen ligger 8 km sør for Oppdal sentrum og er samlokalisert med 

Drivdalen skole.  

Besøksadresse er: Eventyrstien 3 

Telefon: 94 17 97 78  

Åpningstider er 5 dager i uka fra 07.30-16.30.  

 

Ferie og høytider:   

 julaften stengt 

 nyttårsaften stengt 

  onsdag før skjærtorsdag åpent til 12.00. 

 Ferie – 4 uker ferie, feriestengt uke 28,29,30 – skolestartere høsten 

2019 må ha tatt ut all ferie før 1. august 2019 

 4. ferieuke kan tas ut som enkeltdager, skal varsles senest to dager i 

forveien. Hvis ikke blir det ikke regnet som ferie. 

 Planleggingsdager 2018: Torsdag 16. august, mandag 10. september, fredag 

30. november 

 Planleggingsdager 2019: Torsdag 14. februar og tirsdag 21. mai 

 

 

 



Barnehagens årshjul 

August   Tilvenning 

 Organisering/rutiner 

 Bygge positiv «Vi- gruppe» 

September  Potetplukking 

 Foreldremøte 

 Planleggingsdag 

 Utelek 

Oktober  Bytur, førskolegruppa 

 Verdensdagen for psykisk helse 10/10 

 Refleksdagen 18/10 

 Høstuke uke 42 

 Høsttakkefest 18/10 

 Foreldresamtaler 

November  Planleggingsdag 30/11 

 Vi starter så smått å tenke på jula…. 

Desember  Adventsstund 

 Baking 

 Julefrokost/Lucia 13/12 

 Juleverksted 

 Nissefest 20/12 

 Julegudstjeneste 

Januar  Tema 

Februar  Samefolkets dag 6/2 

 Planleggingsdag 14/2 

 Karneval 15/2 

Mars  Hentekaffe 5/3 

 Barnehagedagen 12/3 

 Skidag 

 Barnehagedagen 12/3 

April  Påskeaktiviteter 

 Vårprosjekt – så frø 

 Foreldresamtaler 

Mai  Barnas kulturfestival uke 18 

 Lamming 

 Planleggingsdag 21/5 

 Aktiviteter knyttet opp mot Grunnloven og 17. 

mai 

Juni  Besteforeldrekaffe 

 Overnattingstur førskolegruppa 5. -6/6 

 Generasjonsdag 7/6 

 Sommerfest 20/6  

Juli  Feriestengt uke 28, 29, 30 

August  Oppstart nytt barnehageår 

Barnehagens ansatte 

                       

Gry Hoel – styrer 

Trude Jacobsen – Pedagogisk leder 

Kristin Bjørshoel – Pedagogisk leder 

Ingrid Bergh Fløttum - Barnehagelærer 

Magni Falksete – Barne –og 

Ungdomsarbeider 

Anny Fiskvik – Assistent 

Merete Ekrann Osvær - Assistent 

 



Nært & Naturlig – er begreper som åpenbarer seg gjennom vårt 

pedagogiske arbeid, gjennom:   

 Tilstedeværende, relasjonskompetente og rause voksne – dette skaper 

tette og nære relasjoner mellom liten- liten, liten-stor og stor-stor. 

 Nærhet til skolen – barnehagebarna treffer voksne og elever i skolen 

daglig. Vi samarbeider på tvers, har felles markeringer og deler felles 

arealer. Ved å ha barnehage og skole i samme bygg, hvor de samme folka 

hører til, håper og tror vi at overgangen fra barnehage til skole blir 

tryggere og enklere.  

 Et nærmiljø som er tett på, fysisk og i form av mange ulike 

arrangement også utenom barnehage- og skoletid. Oppvekstsenteret er 

ett naturlig møtepunkt for folk i alle aldre. 

 Et ønske om at barna skal få oppleve nærhet til ekte og mangfoldige 

opplevelser. Gjennom egne erfaringer, i samspill med andre, hvor hjerne, 

kropp og sanseapparat får mulighet til å jobbe med alle de mange inntrykk 

man får gjennom å utvikle seg som individ og å være en viktig del av ett 

felleskap. 

 Å gi barna muligheten til å oppleve nærhet til naturen, tror vi 

vil påvirke dem gjennom resten av oppveksten, og gi dem et ønske om å ta 

vare på den. Flere forskere hevder at naturen er den beste lekeplassen 

for barn. Her får barna utfordringer de ikke møter ellers i barnehagen og 

får stimulert alle sine sanser i et miljø som hele tiden forandrer seg. 

Ulike studier viser at det er mindre konflikter mellom barna og mindre 

støy når de leker ute. Fantasi og kreativitet stimuleres også av de 

mulighetene naturen gir. Ingen andre miljøer gir like gode sansemotoriske 

utfordringer og like stort mangfold av muligheter som naturen gjør. 

Naturen er dermed en god arena for utvikling på mange områder. 

Nærhet til landbruket er viktige faktorer i vårt pedagogiske 

arbeid. Vi mener det er viktig at barna lærer hvor maten vår kommer fra. 

Vi ønsker at barna skal få delta i og få innsikt i prosessen rundt såing og 

høsting, oppleve og lære om ulike dyr, og hvordan mennesket best kan ta 

vare på de. I måltidet vektlegger vi bruk av ekte råvarer, og barna skal 

sjøl være medaktører i barnehagens matproduksjon.   



Årsplanens formål 

Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen, dette gir foreldrene mulighet til å 

påvirke barnehagens pedagogiske innhold. Barnehagens årsplan har tre viktige 

funksjoner: 

 Den er et arbeidsdokument for de ansatte.  

 Den er et utgangspunkt for samarbeid med foreldrene, og videre arbeid 

med andre planer. 

 Den skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske innhold og arbeid til 

eier, brukere og tilsynsmyndighet. 

Årsplanen gjelder fra 1. september 2018 -31. august 2019. 

 

Barnehagens formålsparagraf: 

§ 1. Formål 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov 

for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, 

på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som 

kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta 

vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende 

kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og 

forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 

egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et 

utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme 

demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.  

                                                                



Fagområdene 

Rammeplan for barnehager beskriver 7 fagområder som skal ligge til grunn for innholdet 

i barnehagens tilbud til barna. Her presenterer vi kort innholdet i fagområdene.  

Kommunikasjon språk og tekst 

Dette fagområdet omhandler språkstimulering og kommunikasjon. Tidlig og god 

språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Barnehagen skal gi barna 

varierte erfaringer med å uttrykke seg verbalt og nonverbalt, sette ord på følelser og 

uttrykke meninger. Barnehagen skal tilby barna mange og varierte erfaringer med språk 

og tekst.  

 

 

Kropp, bevegelse og helse 

Dette fagområdet omhandler motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Barn lærer 

å kjenne seg selv og verden gjennom kroppslig aktivitet. Barnehagen skal gi barna 

varierte muligheter for kroppslig utfoldelse, tilby sunt kosthold og innsikt i hvordan man 

kan ivareta helse og livskvalitet 

           



Kunst, kultur og Kreativitet 

Dette området omhandler musikk, dans, drama og formingsaktiviteter. Barn skaper sin 

egen kultur ut fra egne opplevelser. Barnehagen skal gi barna mulighet for å oppleve 

forskjellige former for musikk, kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk på 

varierte måter. 

         

 

Natur, miljø og teknikk 

Dette fagområdet omhandler kjærlighet til naturen, og forståelse for samspillet mellom 

mennesker og naturen. Barnehagen skal gi barna opplevelser og inspirasjon som gir 

kjennskap og forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. Barnehagen skal 

skape grunnlag for en begynnende forståelse av betydningen bærekraftig utvikling.  

                                                                                   

 

 

 

Mauren.  

Liten?                   

Jeg?  

Langt ifra. 

Jeg er akkurat stor nok. 

Fyller meg selv helt på langs og        

på tvers, fra øverst til nederst. 

Er du større enn deg selv 

kanskje?? 



Etikk, religion og filosofi 

Dette fagområdet omhandler hvordan vi oppfatter verden, nærmiljøet, mennesker, og 

tradisjoner, og hvordan dette preger våre verdier og holdninger. Barnehagen skal gi 

barna mulighet til å utforske egne og andres meninger gjennom filosofiske samtaler, og 

gi barna øvelse og innsikt i sosialt samspill. Barna skal få 

kjennskap til kristne høytider og tradisjoner, samt andre 

religioner og livssyn.  

 

Nærmiljø og samfunn  

Dette fagområdet omhandler hvordan vi som barnehage og enkeltindivider er en del av 

nærmiljøet og samfunnet rundt oss. Barnehagen skal gi mulighet til å påvirke sin egen 

hverdag, og oppleve at deres meninger blir tatt på alvor. Barna skal gis mulighet til å 

utforske og oppdage nærmiljøet, og gi dem kunnskap om ulike samfunn og kulturer. 

Barna skal få lære om demokratisk samfunn og medienes betydning for deres hverdag. 

  

 

Antall, rom og form 

Dette fagområdet omhandler hvordan matematikk omgir oss i hverdagen. Gjennom lek 

utforsker barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen skal gi barna mulighet til å 

utforske former, måle, veie, telle, og bli kjent med tallene og de matematiske 

begrepene. De skal få eksperimentere og utforske sammenhenger. 

      

Kua mi jeg takker deg, deilig melk du 

gir til meg 

Hver en dag jeg til mitt brød, drikker 

melka di så søt.  

          

 

 



Progresjon 

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og 

oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens 

innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får 

varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide å bygge 

videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. 

Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk 

innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utformingen av fysisk miljø. Barn skal 

få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.   

 

Kvalitetssikring 

Kvalitetssikring er viktig for å gi barna en god hverdag i barnehagen. Den daglige 

kvalitetssikringen blir ivaretatt gjennom dagsplanen som personalet forholder 

seg til. Små og store justeringer kan forekomme og er en naturlig del av 

barnehagens hverdag.  

For å sikre at vi opprettholder god kvalitet og er i utvikling, evaluerer vi 

arbeidet vårt kontinuerlig. Dette gjøres gjennom brukerundersøkelser, 

barnesamtaler, observasjoner, kartlegginger, ledermøter, planleggingsdager, 

utviklingsmøter, samarbeidsutvalg og tett foreldresamarbeid. I tillegg deltar vi 

på ulike kurs gjennom året.  

Foreldrepost sendes ut hver måned til foreldre/foresatte og gir de mulighet til 

å få innblikk i, og si deres mening om innholdet i barnehagen. 

Kvalitet betyr også at vi skal gi tilpasset oppfølging til alle barn. Derfor er det 

viktig for oss å innhente hjelp fra PP-tjenesten og andre instanser når vi mener 

det er behov for dette.  

 

Dokumentasjon 

Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for 

å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det 

pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere 

og utvikle den pedagogiske virksomheten.  



Mye av vår dokumentasjon foregår gjennom MyKid. Her skriver vi om hvordan 

dagen har vært for det enkelte barnet, hvilke aktiviteter vi har vært med på, 

legger ut bilder osv. I tillegg dokumenteres barnehagens arbeid via veggbilder og 

produkter som barna har vært med på å lage. Barnas fysiske rom er også en 

form for dokumentasjon, og det fysiske rommet sier oss noe om hvilke 

aktiviteter rommet blir brukt til.  

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Et etisk perspektiv skal 

derfor ligge til grunn ved dokumentasjon av barnegruppen og enkeltbarn.  

Dette ber vi også dere foreldre om å ta hensyn til. Barnehagen har mange 

sammenkomster hvor det er naturlig for foreldre å ta bilder. Dette synes vi er 

veldig hyggelig, og artig for store og små innad i familien å se på i ettertid, men 

vi ber om at bildene holdes i den private sfære, og ikke legges ut på sosiale 

medier (face book, Snap Chat osv.)     

 

Tilvenning 

Når barnet kommer til oss i barnehagen, kan det være første gangen foreldrene 

overlater omsorgen og ansvaret til andre. Det er vi i barnehagen veldig bevisste 

på, derfor vil vi bruke god tid på denne prosessen. Barn og foreldre er alle ulike, 

og det er vanskelig å fastslå hva som er normal framgangsmåte, og hvor lang tid 

tilvenningsprosessen skal ta.  

Først inviterer vi foreldre sammen med barnet inn til barnehagen på besøk en 

eller flere ganger. Deretter setter vi en plan for oppstart. De første dagene er 

en av foreldrene med barnet hele dagen. I starten er det lurt å ta veldig korte 

dager, og avslutte dagen mens den enda er god. Personalet bruker denne tiden 

godt til å observere samspillet mellom foreldre og barn, for om mulig å overføre 

dette når foreldrene ikke lenger er i barnehagen. Gjennom denne observasjonen 

lærer vi hverandre å kjenne.  

Barnet er selv med på å avgjøre når tiden er inne for at mor eller far kan gå.  

 

 

 



Danning gjennom omsorg, lek og læring 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov 

for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling.  

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å 

reflektere over egne handlinger. Danning skjer i samspill med omgivelsene. Det 

er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn oppdragelse og mer enn omsorg, 

samtidig som danning inneholder alt dette. 

Omsorg, danning, lek og læring former barnas holdninger, verdier og tillit til seg 

selv. I barnehagen skal barn få oppleve lek som egenverdi, og som grunnlag for 

allsidig danning, utvikling og læring. Barna skal få være aktive på alle områder.  

Læring skal tilpasses barnets alders- og utviklingsnivå, omsorgen skal gjenspeile 

barnets behov og vår faglige og menneskelige kompetanse. Vi skal til enhver tid 

være årvåkne for barnets ve og vel, vi skal være barnets talsperson når det er 

behov for det. Vi ønsker å formidle samfunnets verdier og normer til barna, 

samtidig som vi gir barna muligheten til å utvikle egne verdier. 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal 

anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen 

kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og 

språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek 

både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, 

spenning og engasjement gjennom lek- alene og sammen med andre. 

 

 

 

Det du sier om meg 

Det du tror om meg  

Slik du er mot meg 

Hvordan du ser på meg 

Hva du gjør mot meg 

Hvordan du hører på meg  

Slik blir jeg.  



Barns medvirkning 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og 

oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet, jf. Barnehageloven §§1 og 3, Grunnlovens § 104 og FNs 

barnekonvensjon art.12 nr.1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 

planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal kunne 

erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.  

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge 

for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle 

forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på 

andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på 

egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og 

behov. 

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. 

Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.  

 

Satsningsområde 2018-19 

Bærekraftig utvikling 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig 

utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å 

ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig 

oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige 

samfunn. 

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk 

og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på 

omgivelsene og naturen. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens 

mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen. 

 

 

 



Mat &måltid 

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som 

tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for 

at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og 

sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barn skal inkluderes i aktiviteter der 

de kan være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og 

mestring ut fra egne forutsetninger.  

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, 

lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat – og 

måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende 

forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. 

            

 

Trafikksikkerhet 

Vi vil at alle barn og voksne skal oppleve at vi tar trafikksikkerhet på alvor. I 

hente- og bringesituasjon i barnehage og skole vil trafikken øke, og vi ber derfor 

alle sammen ta hensyn til følgende: 

 

 Biler skal rygge inn på parkeringsplassen slik at bilen parkeres med 

fronten framover. 

 Porten til barnehagen skal ALLTID være lukket/låst. 

 Barna må vente innafor porten til den som henter kommer seg innom. 

  Barna skal ALLTID være i følge med en voksen på utsida av porten. 

 Biler skal ikke stå med nøkler i eller på tomgang uten voksne i bilen 

 Barna sikres forskriftsmessig i bilen til og fra barnehagen 

 

 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter 



 Barnehagen har rutiner og krav til busselskap/drosjer om trafikksikker 

atferd ved kjøp av transporttjenester 

 Barnehagen har opparbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til 

fots, med bil eller kollektivtransport. 

 Risikovurderinger gjennomføres jevnlig knyttet til trafikksikkerhet 

 

Trafikkopplæringen i barnehagen omfatter at 

 Barna lærer trafikkregler for fotgjengere 

 Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken 

 Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks. 

 

 

 

Førskolegruppe  

 
Basseng:  

- Alle førskolebarn får bli med minimum to ganger i bassenget i løpet av 

barnehageåret. Det er da en voksen som tar med to barn. Det er alltid en voksen 

i bassenget som har livredningsprøve, som er et krav.  

 

Bytur: 

- I løpet av høsten reiser vi med førskolebarna på bytur til Trondheim. Vi er på 

Vitensenteret. Der er det mye en kan se på og prøve. Vi får være med på 

opplæring med ansatte og en forestilling. Vi spiser lunsj før vi reiser tilbake. 

Byturen er alltid en fin tur med mye læring og lek.   

 

Overnattingstur:               

- Vi avslutter barnehageåret med overnatting. Sted blir bestemt på våren. Alle 

førskolebarn som vil, er med, men det er ikke krav om å overnatte.  

 

Mitt valg: 

- Førskolebarna jobber med Mitt valg gjennom hele året. Dette er et kurs alle 

barnehager har fått tilbud om gjennom Lions. Målet med opplegget er at vi 

gjennom langsiktig og systematisk bruk:  

 utvikler barnets sosiale og emosjonell kompetanse.  

 bygger barn og unges relasjoner og utvikler vennskap.  



 forteller barna om opplevelser og erfaringer.  

 bygger gode og inkluderende lærings- og fritidsmiljøer  

 

I barnehagen jobber vi blant annet med:  

   

 Å skape et godt miljø.  

 Å ta vare på hverandre.  

 Å forstå egne og andres følelser.  

 Å arbeide sammen.  

 Å lære nettvett.  

  

  

 

Overgang til skolen  

 
 På Drivdalen oppvekstsenter har vi et godt samarbeid med skolen. Vi kan bruke 

rommene til skolen til ulike aktiviteter. Vi har intervju med barna enkeltvis på 

våren om forventninger til skolestart. All informasjon som føres over til skolen 

må foreldre samtykke i. Dette gjøres i samarbeid med skolen for at barna skal 

få en trygg og god overgang fra barnehagen til skolen og eventuelt SFO. De 

eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at 

det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Vi bruker skoleplassen på 

våren, slik at området, ungene og lærerne er kjent for barna. Enkelte fredager 

på våren er vi med småtrinnet på tur.  

 

 En dag i uken har vi førskole. Vi forbereder oss da på skolestart. Ungene får 

egne bøker med forskjellige oppgaver i. Vi fokuserer på finmotorikk. Ungene skal 

lære å bruke blant annet blyant og saks. Vi øver på bokstaver og tall. Barna skal 

få en forståelse for grunnleggende matematiske begreper. De skal leke og 

eksperimentere med tall, mengde og telling. Dette vil vi også ta med på turer og 

andre aktiviteter i nærmiljøet vårt.  

  

  


