
Barnehagens verdigrunnlag 

Froland kommunes barnehager har felles visjon 

og satsningsområde. Dette gjelder også for 

friluftsavdelingen:  

 Visjon: gode barndomsminner  

 Satsningsrområde: lek og relasjoner. 

Rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver 2017 sier: 

Barnehagens innhold skal være et allsidig og 

variert tilbud. Barnehagen skal være en arena 

for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas 

bevegelsesglede og motoriske utvikling. 

Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i 

naturen og får erfaringer med naturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen har sin egen utedo rett bak gapahuken. 

 

  

Maurtua, friluftsavdelingen 
ved Bliksåsen barnehage. 

Om oss 

Bliksåsen barnehagen ligger høyt, ved 

inngangen til et nytt boligfelt, like ved 

Osedalen. Det er et solrikt område med gode 

turmuligheter for alle aldre.  

Barnehagen har ansatte som har et gryende 

ønke om å bruke naturen enda mer. Det finnes 

ansatte som er engasjerte og interesserte i 

friluft, og som vil være med å motivere barna til 

å trives ute.  

Kontakt oss 

Telefonnummer: 3750 2445 

E-postadresse styrer: 

ane.nylund.vindholmen@froland.kommune.no 

Nettadresse: 

https://www.froland.kommune.no/tjenester/f

amiliens-hus-barnehage-helsestasjon-og-

barnevern/barnehage/barnehagene-i-

froland/bliksasen-barnehage/ 

 

  Bliksåsen barnehage 
Bliksåsen 70, 

4820 Froland. 

Åpningstid; 07.00-16.30. 

 

 

  

Gapahuken – vår base oppe i skogen. 

 

Bliksåsen 
barnehage 

Friluftsavdelingen 

– Maurtua 
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Velkommen til Maurtua!  
Avd. har plass til 12 barn i alderen 3-6 år. Det 

vil jobbe 2 voksne på Maurtua. En pedagogisk 

leder og en fagarbeider. Begge i fulle stillinger. 

Maurtua har tilholdssted ved barnehagens 

utbedrede gapahuk. Denne er tett og i ly for 

vær og vind, men frilufta vil også ha 

muligheten for å flytte seg inn i barnehagens 

lokaler. Barna på Maurtua er tenkt til at skal 

leveres inne i barnehagens lokaler/allrom. Der 

skal de ha sin egen knagg som yttertøy og 

skiftepose kan henge. På ekstra kalde dager, vil 

Maurtua kunne disponere barnehagens 

bibliotek og formingsrom, i tillegg til 

allrommet. På tirsdag er Maurtua forbeholdt 

Humla mellom kl. 9.30-12.00, da Humlebarna er 

på tur. Maurtua vektlegger fleksibilitet og 

spontanitet, og vil benytte seg av alle 

mulighetene som finnes. 

 

  

Kommunikasjon i 
barnehagehverdagen 

Gjennom vår foreldreportal Vigilo, får du blant 

annet:  

 Gratis meldingstjeneste og oversikt 

over all kommunikasjon  

 Digital fraværsregistrering i app 

 Ukeplan, månedsbrev direkte på 

telefonen  

 Oversikt over registreringsrutiner  

 Bilder og annen dokumentasjon 

“De utallige 

sanseopplevelsene barna får 

ved å være ute, gjør dem 

oppmerksomme og ivrige på å 

lære.” 

Helsemessige fordeler ved utemiljø 

- Helsemyndighetene anbefaler minimum 

60 minutter utelek per dag og ser helst at 

dette økes.  

- Stimulerer til økt fysisk aktivitet 

- Forskning sier at økt bruk av friluftsliv i 

barnehagen gir økt trivsel, færre 

konflikter mellom barna, bedrer det 

sosiale miljø, og styrker den psykiske og 

fysiske helsen.  

   

 

 

 

 

Fordelen med barnehage, utemiljø og 
natur 

- Mangfoldige muligheter for mestring og 

utfordringer.  

- Naturen gir muligheter for å stille 

spørsmål, undre seg og få opplevelser og 

erfaringer slik Rammeplanen legger opp 

til.  

- Naturen gir fritt spillerom og utallige 

muligheter for barns fantasi, utfoldelse, 

nysgjerrighet og kreativitet. 

- Utelivet legger ingen hinder for gode 

arbeidsmetoder i de formelle- og 

uformelle læringssitiuasjonene.  

- Gode opplevelser med friluftsliv året 

rundt. 

- Rammeplanens fagområder kan alle 

realiseres i friluft.  

 


