
 

Baser 
Storøya barnehage består av 8 baser. Siden vi ligger i nærheten av et fuglereservat, har alle basene 

våre fuglenavn.  

Vi har inndelt basene i soner, som viser at disse basene samarbeider tett. Vi har en småbarnsone, 

mellombarnsone og en storbarnsone.  

I småbarnsonen (barn fra 1-3 år) finner vi de yngste barna i barnehagen. Basene heter Fink, Spurv og 

Meis. Her er trygghet, tilknytning, lek og omsorg det aller viktigste. Småbarna er de som bruker 

vannlekerommet vårt aller mest, og stortrives der! De er mye på turer i nærmiljøet, og er ute og 

leker hver dag.  

Mellombarnsonen (barn fra 2-4 år) består av basene Fasan, Ugle, Gås og Svane. Basene samarbeider 

om pedagogisk innhold, felles aktiviteter, turer og språkgrupper. Basene jobber prosjektbasert, og nå 

er fokus på å jobbe med det fysiske leke- og læringsmiljøet i barnehagen. Basene går på tur en dag i 

uka, har samlinger hver dag og det høres ofte musikk, gitarspill og sang fra barna. Barna bruker ofte 

grov motorisk rom ,snekkerboden ute og mediateket. De har jobbet med mange spennende 

prosjektarbeider, små og store. Noen eksempler er: Vikingprosjekt der de snekret en vikingbåt og 

laget en leir ovn sammen med barna, et mini salamander-prosjekt etter at et barn hadde funnet en 

salamander på vei til barnehagen, «Meg selv om følelsene mine» der barnas følelser og evne til å 

sette ord på dem ble viktige, om inkludering i leken ved å bruke boka om «De tre bukken bruse som 

skulle til Badeland», for å nevne noe.  

Storebarnssonen (barn fra 5-6 år) er Ørnebasen vår. Ørn er for alle førskolebarna, dvs de som har sitt 

siste år i barnehagen. Ørn er delt i tre faste grupper med 11-12 barn i hver gruppe. Gruppene er 

organisert slik at hver tredje uke er gruppen ute i lavvoen hele uken, neste uke er de i kulturgruppen, 

og neste uke er de i førskolegruppe. Barn får rike opplevelser i naturen, i nærmiljøet og det er fokus 

på skoleforberedende aktiviteter. I utegruppa tilpasser de opplegget etter vær og årstid. De har laget 

hinderløyper, gapahuker, bålplasser, fuglekasser og mye annet rart. Barna får virkelig utfolde seg 

fysisk og lærer å forholde seg til naturen og været. Ørnene jobber også prosjektbasert, f eks med 

krabbeprosjektet. Da fisket de krabber, dro på Meny og kjøpte store krabbeklør, studerte dem på 

basen m.m. Ørn samarbeider med skolene i nærmiljøet for å sikre en god overgang for barna som 

snart er skoleklare.  

 


