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Knærten Fus friluftsbarnehage 

 

Periodens tema: Gjenbruk 

 

 

Beskrivelse av temaet 

Vi har gjennom arbeidet med Grønt Flagg blitt inspirert til å se verdien av det vi 

før har sett på som søppel. Det som ellers ville blitt kastet kan bli til noe nytt og 

få en verdi. Forbruk er en stor miljøtrussel, og barna er gode forbilder i å se 

skatter der voksne ser skrot. Vi ønsker at gjenbruk skal være en rød tråd 

gjennom hele året. Vi skal være bevisste når det gjelder innkjøp, og det vi 

kjøper inn skal være bærekraftig og holde lenge.  

Gjenbruksmateriale skal være tilgjengelig for barna, og barna skal kunne få 

videreutvikle sin fantasi og kreativitet. Vi ønsker å ta utgangspunkt i barnas 

nysgjerrighet og interesser og la dem lede til prosjekter der vi sammen tilegner 

oss ny kunnskap og erfaring innen ulike temaer.  

 

Rammeplanen for barnehagen 

I barnehagen skal barna få ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. 

Barna skal ha tilgang til rom og materiale som støtter opp om deres lekende og 

estetiske uttrykksformer.  

Barna skal få bearbeide inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og 

estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne. Vi skal synliggjøre 

naturfenomener, og utforske og eksperimentere med teknologi og 

naturfenomener sammen med barna.  

I løpet av perioden vil alle de sju fagområdene være viktige. Periodens tema vil 

la oss fordype oss spesielt i Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og 

teknologi og Antall, rom og form, men de andre fagområdene vil også naturlig 

spille inn. 



 

 

Videre planer 

Vi har nå vært gjennom temaer som kompostering og avfall, og økologisk 

dyrking og kosthold. Vi vil denne perioden ha gjenbruk som tema. Vi tar 

selvsagt dette arbeidet med oss videre, og det blir etter hvert som vi jobber 

med det en naturlig del av barnehagens innhold. Biologisk mangfold er et tema 

som naturlig kommer inn når vi arbeider med disse temaene, og noe vi allerede 

har en del fokus på. Vi ser for oss å fordype oss videre innen biologisk 

mangfold.  

 

Mål og delmål 

Hovedmål 

 Barnas nysgjerrighet og interesser skal være utgangspunkt for små og 

store prosjekter i løpet av barnehageåret. Barna selv skal påvirke 

innholdet i egen hverdag, både i planlegging og vurdering. 

Vi skal stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til 

undring, utprøving og eksperimentering. Barnehagen skal legge til rette 

for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk. 

 Barnehagen skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og 

bruke naturen som arena for lek, undring, utforskning og læring. 

Delmål 

 Barnas interesser og skaperglede skal gjenspeiles i rommene, både ute 

og inne. 

 Barnehagen må legge til rette for at barna skal få bruke ulike teknikker, 

materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk. 

 Vi skal være bevisste forbrukere, som ser verdien av gjenbruk, og som 

tenker bærekraft og holdbarhet før vi gjør innkjøp. 


