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Velkommen til Bragdøya avdelingen 
Naturbarnehagen på Bragdøya startet opp i 1996 som en av 

landets aller første. Filosofien var, og er at vi ønsker å gi 

barna tida tilbake, gi dem mulighet til å fordype seg i lek og 

aktiviteter som de i stor grad velger selv, uten stadige 

avbrudd.  

Vi holder til på sletta vår på Bragdøya fire dager i uka. Der 

har vi vår egen gapahuk og lavvo. Barna styrer mye av dagen 

sin selv, og vi har kun få leker her. Barna leker med 

hverandre, og det de måtte finne i naturen. Dette gjør barna 

veldig kreative, og samholdet blir godt.  
 

I år er det natur og uteliv, sosial kompetanse og språk som 

er barnehagens satsningsområde. Vi vil legge vekt på å 

oppleve, og bli glad i naturen uansett vær, sammen med barna. 

Samt gi dem kunnskap om hva vi kan finne av blant annet dyr, 

blomster, insekter, trær og fugler på øya.  Vi vil registrere 

været, og ha tema båt gjennom hele året. Sosial kompetanse 

og språk blir trukket inn i alt vårt temaarbeid og vi vil legge 

vekt på ukentlige språkaktiviteter.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



På Bragdøya avdelingen jobber 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randi Byremo, ped.leder i 70%    

Yanina Jakobsen, ped.leder i 30%    

Runa Gutvik, fagarbeider i 80%  

Gunnhild Vestøl, fagarbeider i 100%  

Anet Aljumaa, assistent i 20% fram til november 

Edel Hansson, assistent i 20% fra november          

 

Barnegruppa 
2012 barna: Lycke, Emil, Eric, Oda, Sofia, Oda Sofie, Martin,  

                   Pauline 

2013 barna: Eivind, Solveig, Sverre, Maria 

2014 barna : Mattis, Heidi, Julie, Theodor, Emrik, Astrid 

 

10 jenter og 8 gutter 
 



 

Tirsdager 

Tirsdag er klubbdagen vår. Da deler vi barnegruppa inn i 

aldersdelte klubber og har opplegg tilpasset tema og alder. Vi 

kommer også til å dele gruppa inn i smågrupper når vi jobber 

med tema, lesestunder, småturer eller i leken. Disse gruppene 

kan variere fra gang til gang, alt etter hvem som vil hva av 

barna.  

 

 

 

 

 

 

 

Skoleklubben – 2012 barna 
I skoleklubben jobber vi med skoleforberedende oppgaver 

som for eksempel begrepstrening i forhold til språket, 

matematiske oppgaver, lese bøker, gjøre praktiske oppgaver 

og mot sommeren overnatter vi på øya.  Gjennom året har vi 

treff sammen 

med de andre 5- 

åringene på 

Karuss 

barnehage. Vi 

har klubb en 

gang pr uke.   
 

  



Tarkus 
Tarkus er et trafikkopplæringsopplegg gjennom 

trygg trafikk.  Vi har jevnlige tarkussamlinger der 

vi snakker om trafikk, ferdsel langs vei og mye 

mer. Tarkus er ei hånddukke som besøker oss i 

barnehagen. 

Henry 
Henry er en dukke og et 

førstehjelpsopplegg fra Røde Kors. Vi 

har jevnlige Henry samlinger der vi 

snakker om det å skade seg, behandling og hva de andre barna 

kan gjøre når noen har skadet seg.  

Røris 
Røris er bevegelse til musikk. Vi har jevnlig røris i 

brakka og hopper, danser og beveger oss til 

musikken.  

Lillevik 
Lillevik er et sjøvettopplegg fra 

redningsselskapet. Vi har jevnlig 

Lilleviksamlinger der vi snakker om hvordan 

vi skal oppføre oss ved vann og i båt.  
 

Måltider og matpakker 

Barna må hver dag ha med en solid niste med navn på og en 

frukt. Kan gjerne ha nisteboks. Vi har to felles måltider, og 

ved det andre måltidet har vi også fruktstund der vi deler 

opp all frukten og spiser sammen. I bålsesongen hender det 

også at vi lager noe enkel mat på bålet.   

Barna må ha med seg hver sin drikkeflaske med vann hver dag. 

Vi fyller de om de blir tomme.  

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ZRNDLhO7&id=654A97A19CE4DEF00465C1768D6385F4227C7812&thid=OIP.ZRNDLhO7i_J4i4Fo3mBQNAEsEs&q=minir%c3%b8ris&simid=608002422437973926&selectedIndex=94


Ukerytmen 

Mandag – Vi drar ut med båten kl 11.00 

Tirsdag – Klubber- temaarbeid 

Onsdag – Turdag. Turer rundt på øya 

Torsdag – Temaarbeid 

Fredag -  Vi er i Skårungen, Vi rullerer på å ha Tarkussamling,   

Røris, Henrysamling og Lilleviksamling 

Det kan også hende vi ellers må være på land pga uvær eller 

sykdom i personalet. Vinterstid tar vi ofte kortere dager på 

øya.  

 

Dagsrytmen 

7.00 Barnehagen åpner. Vi tar imot barna inne på kjøkkenet.      

        Barna må komme ferdig påkledd. 

7.30 Vi går ut, eller i brakka 

9.00 Vi tar båten ut til Bragdøya (mandager drar vi ut 11.00) 

10.30 Måltid og morgen samling i gapahuken 

 temaarbeid/ grupper/tur  

13.30 Felles måltid og frukt 

14.35 Vi tar båten tilbake, og er ute sammen med resten av  

 Skårungan, eller inne i brakka ved dårlig vær. 

17.00  Barnehagen stenger 

 

 

 
 

  



Bursdager 
Alle barnas bursdager blir feiret i barnehagen. Siden vi har 

fokus på sunt kosthold kan bursdagsbarnet velge mellom 

grønnsaksfat med dipp, eller fruktsalat med vaniljesaus. 

Dette ordner vi. Vi har også en bursdagssamling der vi synger 

og bursdagsbarnet blir gjort ekstra stas på. Den som har 

bursdag får også lov å kjøre båten denne dagen, sammen med 

Jan kaptein. 

 

Sikkerhet på Bragdøya 
På Bragdøya setter vi sikkerheten i høysetet. Først og fremst 

må alle barna ha en godkjent redningsvest i riktig vektklasse. 

Vi har klare regler for bruk av vest, og hvor barna kan 

være/leke med eller uten voksne. Det er alltid en voksen som 

teller barna hele tiden.  Vi har også klare regler for oppførsel 

ved vann og i båt. Dette øver vi mye på i begynnelsen av 

barnehageåret. Foreldre skal føle seg trygge når barna er på 

Bragdøya. 
 

 

  



Språk og sosial kompetanse 
All samhandling er kommunikasjon. Å utvikle språket, både 

verbalt og non-verbalt er av stor betydning. Gjennom språket 

lærer barn å forstå verden, og får en økende innsikt i seg 

selv.  Kommunikasjon er avgjørende for den intellektuelle, 

emosjonelle og sosiale utvikling.  

Vi voksne har fokus på å være gode forbilder for barnas bruk 

av språk. Vi har fokus på å benevne det vi ser, og være 

bevisst på hvordan vi kommuniserer med barna. Vi kommer til 

å gi tilbud om daglige lesestunder og vil også ha fokus på at de 

som selv ikke søker til lesestund skal bli lest for. Arbeidet 

med sosial kompetanse gjennomsyrer alt vi gjør. Vi vil 

fokusere på hvordan man kan være en god venn, hvordan man 

snakker til hverandre og vi fokuserer på å hjelpe hverandre. 

Å lære barn å hjelpe hverandre hindrer mobbing og gir et 

bedre samhold i gruppa.  

 

Rolleleken 
Vi ønsker å ha et stort fokus på rolleleken gjennom hele året. 

Vi vil jobbe med tema gjennom rollelek, og vi voksne vil være 

pådrivere og hjelpere i leken så vi sikrer at alle blir med. Mye 

av barns læring skjer gjennom rollelek.  

Hva lærer barna i leken? 
Turtaking-følge spilleregler-øve på sosiale koder-timing-lære å lese 

det sosiale spillet-ta imot beskjeder-gi beskjeder-lytte-bli lyttet 

til-lære å løse konflikter-lære å forhandle og fordele roller-lære 

om fleksibilitet- lære å regulere atferd-ta initiativ-lære et rikt og 

variert språk-øke ordforrådet-bearbeide vanskelige følelser-

empati-sette seg inn i andres situasjon-prøve ut roller-få mulighet 

til å prøve og feile-mestring-bruke fantasien-oppøve 

oppmerksomhet og konsentrasjon- tilegne seg kunnskap… 



 

Klær / påkledning 

For barn som er så mye ute er det avgjørende å være 

hensiktsmessig kledd. Det helt sentrale stikkordet er ULL 

innerst, og heller flere tynne lag med ull og fleece, enn tjukke 

plagg under dress og regntøy. Vi har mye regn og vått vær, 

derfor må barna ha regntøy som holder tett. Barn er 

dessuten veldig forskjellige - noen fryser lett, mens andre er 

mer varmblodige. Dette pleier også å bli et tema på høstens 

foreldremøte.  

I brakka får hvert barn sin egen garderobeplass. Her må 

ekstra skiftetøy ligge som vi kan bruke på ettermiddagene 

dersom det er behov. Tøfler må de også ha i brakka.   

På Bragdøya må hvert barn ha sin egen bag med skiftetøy. 

Denne oppbevarer vi på Bragdøya. Bagen må inneholde fullt 

skift som er hensiktsmessig i forhold til årstiden. Når vi 

bruker noe fra bagen, sender vi dette tøyet med hjem, og 

dere sender med tilsvarende tørt tøy neste dag.  

Dere får en klesliste med eksempler på hva man trenger i de 

ulike årstidene. 

Barna må ha med egen sekk daglig med bryststropp som kan 

kneppes utenpå 

vesten. Denne skal 

inneholde 

matpakke, frukt, 

drikkeflaske og 

evt en ekstra 

genser, votter ol 

når det er kaldt.   
 

  



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

barnehagen.  

Vi legger jevnlig ut bilder fra aktiviteter med barna. Månedsbrev 

og månedsplaner legges også ut her. 

 

Planleggingsdager   
Torsdag 19. oktober 

 Fredag 20. oktober     

Tirsdag 2. januar  

Fredag 11. mai 

Fredag 18. mai 

 
 

Arrangementer med foreldre 
Foreldremøte: onsdag 6. september 

Nissefest: onsdag 13. desember 

Påskefrokost: fredag 23.mars 

Sommerfest: tirsdag 12. juni 

 

Arrangementer for barna 
Markere FN dagen: tirsdag 24. oktober 

Julebord for barna: fredag 15. desember 

Markere samefolkets dag: tirsdag 6. februar 

Karneval: fredag 9.februar 

17. mai markering på Bragdøya: onsdag 16. mai 
 

  



Temaplan – Natur og uteliv, Sosial kompetanse og språk er 

barnehagens satsningsområder. 
Måned  Tema  Hva vil vi gjøre? 

August 

 

Bli kjent 

 

 

Bli kjent med hverandre. Familiesamlinger der vi 

snakker om hvem som bor i mitt hus og er i min 

familie.  

Fiske krabber, studere livet på øya og i fjæra.  

September + 

Oktober 

 

Båt   

 

Barkebåter 

FN uke 

Studere båter, trafikkregler på sjøen, knuter, vær 

og vind 

Vi spikker båter og lager vår egen barkebåtfestival 

Ukesopplegg rundt FN dagen 24. oktober 

November 

 

 

Desember  

Kunst, kultur 

og kreativitet 

 

Jul  

 

Formingsopplegg både ute og inne. Vi lager 

hemmeligheter til jul 

 

Vi har julebord, nissefest, julegudstjeneste 

”bakedag” på land .Adventsamlinger , synger 

julesanger og snakker om hvorfor vi feirer jul. Vi 

hogger vårt eget juletre. 

Januar + 

Februar  

 

Vinterlek 

Vinter OL 

 

Fastelavn og 

Karneval 

Ski, akebrett, forming i snø, dyra om vinteren 

Vi arrangerer vårt eget OL, og har et opplegg rundt 

OL 

Vi lager fastelavnsris og feirer karneval sammen 

med resten av skårungan. 

Mars 

 

 

 

April 

Påske 

 

 

 

Våren 

Båt 

Snakke om hvorfor vi feirer påske. Påskevandring 

på øya (i samarbeid med Vågsbygd kirke). Koker gule 

egg på bålet og så pleier påskeharen å dukke opp 

 

Vi ser på endringene i naturen om våren 

Opplegg rundt båt og sjø 

Mai 17.mai 

 

 

Vårleker 

 

Båt  

17. mai feiring på øya for hele barnehagen. . Vi øver  

på 17.mai sanger og samtaler om hvorfor vi feirer 

17.mai. 

Vi leker de gode gamle ringlekene, og prøver å lære 

oss noen nye 

Opplegg rundt båt og sjø 

Juni 

 

Aktiviteter 

på øya 

Vi går turer, fisker krabber, tar roturer og nyter 

det gode livet på øya. 

Med forbehold om endringer 
 

  



 

 

 

Skårungen barnehage 

Vågsbygdveien 63 

4622 Kristiansand 

Tlf: 38 11 37 20 

Bragdøya mobil 48 03 52 19 

www.minbarnehage.no/skarungenbhg 
 

http://www.minbarnehage.no/skarungenbhg

