
Små øyeblikk, gode opplevelser
Nypvang barnehage



Miljøråd:
● Enhetsleder
● Pedagogisk leder
● Barne og ungdomsarbeider
● Foreldre/foresatte ved 

Samarbeidsutvalget 

● Barna skal lære seg å ta vare på seg selv, hverandre, på naturen og det som vokser.
● Barna skal lære holdninger og verdier og få ta del i en praksis mot et mer bærekraftig 

samfunn.
● Barna skal delta i å bruke kompostjord som gjødsel og som jordforbedring i 

kjøkkenhage og rundt bukser.
● Barna skal få erfare sammenhenger mellom kildesortering, gjenbruk og kompostering 

og dermed bedre kunne forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.
● Delaktige og engasjerte barn og voksne 

Nypvang barnehage



Grunnlaget 

▪ Ting tar tid 

▪ Ansvarliggjøring og forankring 

▪ Felles stoppunkt vår og høst 

▪ Foreldreinvolvering 



Alle skal med:



     Felles åpning av drivhuset 



    Hvordan få med de yngste barna? 



De er med på det samme som de andre, men på ulik 
måte utfra hvor de er kommet i alder.



Mange gyldne øyeblikk i en kjøkkenhage for ivrige små 
barn - lenge før de forstår at dette handler om dyrking, 
bærekraft, det å ta vare på naturen.



1 åringen holder i trillebåra,  5 åringen triller selv.



      Lar de erfare og prøve gjennom god voksenstøtte.



2-4 barn i kjøkkenhagen 
og drivhuset samtidig.

Rullerer på hvem som er 
med.



Gir oppgaver ut fra barnas alder og mulighet for 

medvirkning deretter.



Skape gode vaner, verdier og holdninger.

Målsetting:  



Skape og bevare nysgjerrighet hos barna.



  Gi et variabelt spekter av sanseopplevelser.



Deltagelse i prosessen med å dyrke noe på 

sin måte, og ut fra egne forutsetninger. 



Få forståelse for og bidra til å ta vare på 

naturen og det som vokser.



Gi erfaringer gjennom gode opplevelser.



Hva med de største?



Vi setter potet



Vi høster grønnsaker

“Markan vise oss korr poteten e”



Det vaskes og klargjøres for suppe

“Den her hadd mange fota”



Flere steg før vi kan spise…. “det lukte godt”



Voila! 
Nydelig gul 
og kortreist 
høstsuppe 
på menyen.



         Små øyeblikk, gode opplevelser


