ÅRSPLAN
FOR
SKOGEN BARNEHAGE

2010/2011

Årsplanen til Skogen barnehage bygger på:
•
•
•
•

”Lov om barnehage” av 1. januar 2006, med forskrifter, departementets merknader til bestemmelsene
og de ulike temaheftene utgitt av departementet
”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver” som gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag,
innhold og oppgaver
FNs barnekonvensjon, der barns beste skal være et grunnleggende hensyn
Vedtekter for Skogen barnehage

Formål:
•

Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø
som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for
småbarnsforeldre

Årsplan har flere funksjoner:
•
•
•
•

arbeidsredskap for personalet
foreldrenes utgangspunkt for å kunne påvirke innholdet i barnehagen
grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
informasjonsmateriale for eier, politikere, kommunen, barnehagens samarbeidspartnere og andre
interesserte.

Adressen til barnehagen:
Skogen barnehage
Folleseveien 97
5302 Strusshamn
Hjemmeside: www.skogenbarnehage.no
Mail: post@skogenbarnehage.no
Tlf barnehagen: 56 14 98 70
Tlf styrer: 458 322 46
Eierforhold:
NAB; Skogen barnehage er privateid og eies av
Elisabeth og Lars Erlend Norheim
Svebrotet 99
5302 Strusshamn
Tlf: 56 14 42 68/45 83 22 46/45 83 11 71
Historie:
Nab, (natur og aktivitets-barnehage) Skogen barnehage ble åpnet november 2006. Frem til april 2009 leide
barnehagen lokaler av Follese Fotballklubb. I mai 2009 kjøpte barnehagen lokalene. Barnehagen holder til i
naturskjønne omgivelser like ved skogen fotballanlegg. Barnehagen startet med 25 barn og har pr. i dag 62 barn.
Barnehagen har fra starten av lagt vekt på natur og friluftsliv. Det er derfor ingen astfalt på barnehagens
uteområde og barna ferdes i skog og mark.
Barnehagen har 4 aldersindelte avdelinger.
0 – 3 år
3 – 5 år
5 – 6 år

Blåbærbarna og Maurtuen
Mosebarna og Spurvene
Haukene

Haukene holder til i grillhytten som ligger i barnehagens uteområde. Her blir barna levert og hentet.
Barnehagen leier nøst i Skiftesvik hvor vi har 4 kajakker og 1 kano som blir flittig brukt av alle barn i barnehagen.
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Åpningstider:
Våre åpningstider er fra 07.00 - 16.30.
Barnehagen holder åpent hele året. Barna må ha 3 uker sammenhengende ferie, samt 1 uke i løpet av skolens ferie.
Høytidsdager og helger holder vi stengt, samt julaften og nyttårsaften.
Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl 12.00.
Det blir levert ut svarlapper til foreldre/foresatte angående fri i forbindelse med skolens ferier.
Dette for å utnytte personalressursene på en best mulig måte.

Vi har 5 planleggingsdager i løpet
av året. Vi følger skoleruten og har
følgende dager til planlegging:
17.09, 12.11, 04.02, 16.05, 03.06
Gruppe inndeling
I Skogen barnehage har det vært stor etterspørsel etter småbarnsplasser. Vi har hatt mange småsøsken på
venteliste. De 2-åringene som vi har vurdert som modne nok, har derfor blitt flyttet over fra Blåbærbarna til
Mosebarna eller spurvene. Vi i Skogen barnehage skal alltid sette kvaliteten i barnehagetilbudet i høysetet. Vi vil
møte barna på det utviklingsnivået de er, og tilrettelegge avdelingene på den måte vi mener er best for barna.

Avdeling
Haukene

Antall barn/Antall plasser
12/12

Aldersgrupper
5-6 år

Spurvene

13/18

3-5 år

Mosebarna

15/18

3-5 år

Blåbærbarna

9/12

0-3 år

Maurtuen

12/12

0-3 år

Huldrene

14/14

0-3 år

Personal
Bente Cornliussen
Simen B. Ellingsen
Irene Hantveit
Øygunn Lien
Monica Meyer
Linda K. Larsen
Monica Thorsen
Mette Nilsen
Karianne Kleppe
Marianne Benes
Marianne Trones
Hege Johannessen
May-Britt Andberg
Nina Iversen
Anne-Mette S. Fauskanger
Hilde Syvertsen
Nytt personal ved
oppstart av denne
avdelingen.

Fredrik Eide vil under deltidsstudiet til førskolelærer utdanning jobbe 60 % i barnehagen på 3-5 års avdelingene.
Kari Ellila jobber 40% fast på huset.
Anja Gluch fra Polen jobber som renholder og kjøkkenmedarbeider.
Når utbyggingen av barnehagen er ferdigstilt vil barnehagen ha full dekning på de ulike avdelingene.
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Dagsrytme i Skogen barnehage

Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl

07.00
8.30-09
09-09.30
09.30-11.30
11.30
12-1430
1430-15
15-1630
1630

Barnehagen åpner
Frokost
Lek/klargjøring til tur/samlingstund.
Samlingstund/aktiviteter/tur
Lunsj
Sove/hviletid/Utetid/tur
Frukt
Frilek inne/ute
Barnehagen stenger

Kjernetiden vår er mellom 9.30-14.30 og skal barna bringes/hentes i dette tidsrommet må dette avtales på
forhånd.

Levering under frokost: Det er ønskelig at barna leveres før eller etter frokost- kommer dere under frokosten
følges barnet til bordet av foreldrene. Dette for å unngå uro blandt dem som sitter til bords.
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AVD. Blåbærbarna og Maurtuen:
Løvetannens bønn.Blås på meg
barn !
Fang mine stigende stjerner,
Og kikk på min gule sol
Som bremser i gressets
grønne himmel,
med alle de undrende øynene.
La de små barna komme til meg
For de vet ikke hva ugress er.

Skogen Barnehage har to småbarnsavdelinger med barn i alderen 0 – 3
år, og vi har den gleden å formidle at vi øker til tre småbarnsavdelinger
når utbyggingen står ferdig. Vi har valgt å utvide småbarnsavdelingene
med 12 barn og 4 voksne, men ved oppstart aug 2010, vil Blåbærbarna
være 9 barn og 3 voksne, men øke opp så snart utbyggingen står ferdig.
Dette fordi det med fire voksne er lettere å dele barna inn i mindre
grupper.

På en småbarnsavdeling er det viktig å ha fokus på trygghet. Dette
sikrer vi i barnehagen ved å ha en primærkontakt for hvert enkelt barn.
I begynnelsen av barnehageåret vektlegger vi å bli kjent med hverandre
og komme inn i rutinene på avdelingen. Faste rutiner skaper trygghet og oversikt over barnas dag. På en
småbarnsavdeling er det viktig å sette av god tid til de ulike hverdagssituasjonene og legge til rette for at dagen
glir så smidig som mulig. I tillegg stimuleres barnas språkutvikling ved at de voksne setter ord på det de og barna
gjør. Barna øver på å spise på egenhånd, kle av og på seg selv og vaske seg selv. De voksne skal sørge for at barna
opplever at de mestrer barnehagehverdagen.
Harald Sverdrup

Det er viktig å finne balansen mellom å ta vare på enkeltindividenes behov og gruppen samlet. De yngste barna i
barnehagen har større behov for en – til – en kontakt, enn det de eldre barna har. På småbarnsavdelingen fokuserer
vi derfor på mye kos og ro. For eksempel at barna får sitte på ett fang og bruke den tiden de trenger på å våkne
etter soving.
Av erfaring ser vi at småbarna viser en utrolig glede av å være medlem av en gruppe. Spesielt rundt måltidene ser
vi dette. Barna babler, ler og dunker i bordet og hermer etter hverandres lyder. Leken sammen med andre er
preget av imitasjon og på avdelingen opererer småbarna ofte i flokk. Barn i denne alderen fryder seg over å være
sammen med andre barn, men kommer også ofte i konflikt med hverandre. Barnet har få eller ingen ord til å
uttrykke sin frustrasjon. Konflikter med andre kan resultere i biting, dytting og kloring. De forstår heller ikke helt
konsekvensene av sine handlinger. De voksnes oppgave på avdelingen blir derfor å lære barna mer hensiktmessige
måter å løse konfliktene på. Vi forklarer og viser barnet at den andre får vondt og blir lei seg. Etter hvert som
barnets språkferdigheter øker, blir konfliktene færre og barnets empati utvikles.
Barn i denne alderen jubler over sin bevegelsesevne. De lærer gjennom å undersøke. Ved å bruke kroppen på
forskjellige måter, trener barnet samspillet mellom de ulike sansene og bevegelsene, og skaffer seg kunnskap om
avstand, høyder og retninger. På avdelingen har vi et ”tumlerom” med ringer, ribbevegg og sklie, der barna får base
og utfolde seg motorisk. Vi legger til rette for førstehåndsopplevelser og mye frilek både ute og inne. Vi er ute
hver dag og har fast turdag en gang i uken. Vi veksler mellom korte og lange turer. På de korte turene øver vi på å
gå. Vi tar oss god tid til å stoppe opp, se på og prate om alt det spennende som barna oppdager underveis. I
samlingene bruker vi bildekort eller konkreter ut i fra ulike temaer som vi samtaler om. Slik får barna mulighet til å
lære nye ord og begreper. Vi bruker også mye musikk i samlingene; vi lytter, synger og utforsker forskjellige
instrumenter. Barna synes det er gøy å lage lyd og få bråke litt. De lærer rytme, dynamikk, klang og melodi, noe
som er viktig i språkinnlæring. Vi voksne oppmuntrer barna til å synge og ha glede av musikk.
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AVD. Mosebarna og Spurvene:
Fireåringer!
Fireåringer er en fantastisk oppfinnelse
Og kan ikke gjøres ofte nok
De har svar på alle uspurte spørsmål
Og spørsmål når svar ikke finnes.
De raser gjennom huset
Og skjærer seg som motorsager inn i all
middagshvil.
De ruller som dampveivalser over trette tær.
Og dingler som apekatter i slitte nervetråder.
De okkuperer alle fang
Og fanger alle hjerter.

I denne gruppen finner vi barn fra 3-5 år. I denne alderen øker
barnas egen aktivitet stadig. Det er fortsatt gøy å tumle omkring,
men barna får også mer sans for det kreative. På Avdelingen
jobber vi derfor med å gi tid og plass til begge deler.
Barna har nå mange interesser og liker ofte å leke med biler,
dukker og dyr. De maler, modellerer, baker og pusler. De ordner og
sorterer etter størrelse og farger og lærer på denne måten stadig
flere begreper. I hverdagen på avdeling øver vi på; mitt og ditt,
stor og liten, farger, antall, retninger og preposisjoner.

I vårt arbeid med barnas språkutvikling er det viktig at vi gir barna
tid til å selv få uttrykke det de vil si. Vi skal lytte når de forteller
Tore Coward
og forsøke å svare på spørsmålene. På avdelingen er det også mye
sang, rim og regler. I tillegg til å være hyggelig og morsomt, er
dette også god språktrening. Vi har ulike bøker tilgjengelig for barna, og vi forteller ofte historier/eventyr ved
hjelp av konkreter, dukketeater eller liknende. Barna liker gjerne musikk med tydelig rytme; både å lytte til den og
selv å skape den.
Barnas vilje blir ofte sterk i denne alderen. Barna vil være selvstendige og i barnehagehverdagen skal vi gi tid og
rom til at de får ”greie selv”. Vi vil gi barna små oppdrag som de kan utføre fra begynnelse til slutt. Oppdrag som
får barna til å kjenne seg store og dyktige. Et barn som holder på å bli selvstendig, kan enkelte ganger bli en
utfordring. Vi har tro på at samarbeidet går lettere dersom vi gir barna litt tid og noen valgmuligheter. Vi vet at
barna trenger grenser, og at et sett faste rammer gir dem trygghet. I barnehagen får barna god trening i å dele
og vente på tur, samtidig er det viktig for oss voksne å huske på at dette blir lettere for barna når de blir litt
eldre. Barna blir stadig mer modne for å samarbeide med sine jevnaldrende.
Mange barn lever i en rik fantasiverden. De kan ha fantasivenner og de dikter opp historier som de selv tror på. I
barnehagen ønsker vi voksne å la barnas fantasi få fritt spillerom, samtidig som vi øver på å skille mellom fantasi og
virkelighet.
Avdelingen har 2 faste turdager hver uke. Det er hyggelig å dra mange sammen på tur, og det øker
gruppefellesskapet på avdelingen. Vi drar ofte til skogen, hvor vi har god plass å boltre oss på og fantastiske
muligheter for motorisk trening. Vi er også på turer i nærmiljøet, besøker bondegårder, biblioteket, teater osv.
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AVD. Haukene:
Hvis jeg kunne
Gav jeg hvert et barn
Et verdenskart
Og, var det mulig
En lysende globus ...
Og jeg ville håpe
At barnets blikk åpnet seg
Og dets kjærlighet og omsorg ble vekket
For alle folk
Alle raser
Alle språk
Alle religioner..
Dom Helder Lamara, biskop i brasil

Her er vi 12 barn i alderen 5 - 6 år og 2 voksne. Barnas fantasi
er livlig og det er derfor stas med fantasi-leker, rollespill,
teater og eventyrstunder. Bevegelse til musikk er ofte populært,
og barn i denne alderen liker gjerne å bygge, tegne, male, perle,
lage figurer i leire og snekre med ordentlig verktøy. De liker å
undersøke og plukker gjerne ting fra hverandre for å se hvordan
de virker og hva som er inni. De liker å spille spill og leke
regelleker som sisten, haien kommer osv. Å spille er også god
trening for barna; de får trening i å vente på tur, følge reglene,
ta hensyn til andre, de må trene opp hukommelsen og det er en
fin måte for barna å øve seg på å tåle nederlag.

Språk læres ved å bli brukt, og det er viktig for oss på
skogsbarna å skape et miljø som virker språk-stimulerende. Til
dette bruker vi sang, musikk, rim, regler og ”språktull”. Når barn
tuller og tøyser med ord og prøver dem ut i nye sammenhenger, viser dette en språklig bevissthet. De har forstått
at språket er et system som kan brukes, og at ord er ”riktige” i noen sammenhenger og ”gale” i andre. Det er også
viktig for oss å tilrettelegge for samtaler mellom barn. Barn-barn-samtalene er svært utviklende for språket. Her
tar barna mer språklig initiativ, de har lengre og mer komplekse innlegg, de er mer språklig kreative og de utvikler
hverandre. I barnehagen legger vi ikke opp til at alle barna skal lære å lese, skrive eller regne. Men barn er
forskjellige, og noen begynner tidlig å vise interesse for bokstaver og lyder. Denne interessen forsøker vi å utvikle
og stimulere. Viser barnet interesse for å lære å skrive eller lese i barnehagen, ønsker vi å hjelpe til. På avdelingen
vil vi bruke skriftsspråket i hverdagen. Matematikken finnes i de daglige gjøremålene i barnehagen. Ved å undre
oss sammen med barna og snakke om det vi ser og opplever ut fra form, rom, posisjon, mønster, likhet, størrelse og
vekt, blir matte en tydeligere del av hverdagen.
Barn i denne alderen er ofte aktive, de liker å bruke kroppen og få motoriske utfordringer. På avdelingen vil vi
derfor tilrettelegge for mange turer til skogen, med mulighet for klatring, spikking, lek og læring om naturen med
mer. Vi vil også dra på turer til teater og museumer, samt dra på biblioteket og på bading på terapibadet på Furely.
Overgang barnehage/skole
Vi følger Askøy kommune sine retningslinjer for overgang mellom barnehage og skole. Det er avslutningsamtale med
alle førskolebarn i slutten av februar med innhenting av samtykkeskjema, helseerklæring og kort barnerapport til
de aktuelle skolene innen midten av mars. Hvis dere foreldre har ønske om ytterlig informasjon til skolen ta
kontakt med styrer eller avdelingsleder for å avtale en eventuell overgangsamtale med skolen. Barna på Haukene
har barnehageplass frem til skolestart i august. Alle førskolebarna må ha avviklet 4 uker ferie, hvor av 3 uker
samenhengende, innen de begynner på skole. Førskolebarn som ikke ønsker å benytte seg av barnehageplassen frem
til skolestart, må si opp plassen innen 01.06 det året barnet starter på skolen.
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Språkgrupper er noe vi jobber med på alle avd.
Språket er i stadig utvikling og går ofte i bølger. Vi bruker språket aktivt hele tiden, både i samlingsstunder ved at
de er med å lage en fortelling, lytter til eventyr eller lærer rim og regler. Vi prøver alltid å benevne det vi ser
rundt oss og skape rom for gode dialoger. Alt det vi gjør i hverdagen er med på å fremme språket så lenge en
bruker språket aktivt. Barn lærer av gode rollemodeller som bruker språket men også klarer å lytte aktivt.
Språkutviklingen går i bølger og noenganger lar enkelte lyder vente litt på seg. Da oppretter vi språkgrupper hvor vi
hovedsakelig fokuserer på språk i mindre grupper. Vi leker med språket og ”lokker” frem lydene. Vi øver på
forståelsen av språket, konsentrasjon og leker sammen. Barna liker seg godt i språkgruppe og det er stas å få være
med en voksen og noen få barn inn på et rom hvor vi leker og har det kjekt sammen. Hovedfokuset er ikke bare på
språk men det å oppleve noe sammen, det å føle seg trygg og det å bli akseptert. Hvis ditt barn får tilbud om
språkgruppe vil du få beskjed om dette.

Skrivedans.
Dette begynner vi med når barna er 4 år.
Her danser barna til ulike musikk stykker mens vi gjør ulike danse bevegelser i luften. De samme bevegelsene vi
gjør i luften skal vi etterpå tegne på arket. Dette er en god øvelse for å fremme flytende skrivebevegelser og gir
god konsentrasjon. På denne måten får de øvet seg på pinsett grepet og øker konsentrasjonen gjennom morsomme
og kjekke øvelser til musikk. Skrivedans er noe vi vil gjøre i grupper men også med alle barna på avdelingen. På avd.
3-5 har vi et utsnitt av skrivedans programmet. Hvor vi plukker ut de øvelsene som passer den konkrete
aldersgruppen og tilpasser de i henhold til vår aktivitet. Å følge skrivedans programmet fra begynnelse til slutt
gjør vi på først på førskolegruppen.
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Samarbeidet med foreldrene
Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere og vi ønsker et nært og åpent samarbeid. Et godt samarbeid
mellom personalet og foreldrene er det beste utgangspunkt for arbeidet med barna. Det er viktig at foreldrene
føler seg hjemme i barnehagen, og er trygge på at barna har et godt sted å være og at de blir best mulig tatt vare
på når det gjelder fysiske og psykiske behov.
Syke barn.
Syke barn skal ikke være i barnehagen. Er barnet sykt så setter vi stor pris på om dere ringer før kl. 09.30 og gir
beskjed om dette slik at vi kan utnytte personalressursene på best mulig måte.
I henhold til syke barn følger vi folkehelseinstituttet sin annbefalinger der iblandt;

Ved omgangssyken som viser seg b.l.a ved oppkast og eller diare. Må barnet være symptonfri i 48t før de igjen kan
komme i barnehagen.
Ved feber oppimot 38C kvelden før bør barnet holdes hjemme, en feberfri dag. Dette fordi det ofte viser seg at
barnet får feber utover dagen eller har en redusert allmenntilstand som tilsier at det kan være vanskelig å følge
med de andre barna på aktiviteter som turer i skogen og vilter lek.
Ved øyekatarr/øyebetennelse kan barnet fint komme i barnehagen når det har påbegynt behandling. Ved tillfeller
hvor barnet har vansker med å åpne øynene evt. det renner store mengder grønt fra øynene bør barna holdes
hjemme grunnet redusert allmenntilstand.
Se ellers folkehelseinstituttets annbefalinger. 
www.folkehelseinstituttet.no

Foreldresamarbeid kan være både formelt og uformelt.
•
•

Uformelt samarbeid er den daglige kontakten i bringe-/hentesituasjonene, samt ved foreldrekaffe/frokost, temakvelder og dugnader.
Det formelle samarbeidet er foreldremøter som vil bli holdt 2-3 ganger i året og foreldresamtaler som
avholdes minst to ganger i året.

I Lov om barnehager §4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg står det at:

”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.”
Mål:
•

å ha et gjensidig samarbeidsforhold med foreldrene.

•

å gjøre barnehage hverdagen for barna så godt som mulig ved å gi hverandre råd, hjelp og støtte
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Innhold og metode:
•

bruke hente og bringe situasjonen til å gi hverandre informasjon om barna

•

foreldre kommer inn på avdeling med barna når de blir levert om morgenen

•

ved henting overtar foreldrene ansvaret for barna, viktig at dere gir beskjed når barnet går hjem

•

ingen barn skal taes over porten uten at voksne i barnehagen er informert

•

hvis andre skal hente barna må barnehagen få beskjed

Sikkerhet i barnehagen:
Mål:
•

At både barn og voksne skal ha en trygg og sikker hverdag i barnehagen.

Innhold og metode:
•

Alle voksne har et ansvar i forhold til kontroll på hvilke barn som er tilstede til enhver tid og antallet, ved å
følge våre tellerutinger og rutiner for inn og utkryssing av barn og turlister.

•

Viktig at foreldre og ansatte er i kontakt med hverandre ved levering og henting

•

Voksne skal alltid sikkerhets sjekke området som barna ferdes i

•

Portene i barnehagen skal alltid være lukket. Barna skal ikke løftes over portene eller gjerder

•

Det er viktig at barna ikke blir sluppet ut portene før foreldrene går ut sammen med dem.

•

Ved lek utenfor gjerdet skal det alltid være en voksen med

•

Barnegruppen skal ikke være uten tilsyn verken ute eller inne. De eldste barna kan være ute, uten voksne i
barnehagens uteområde, etter egen avtale med foresatte. Med forutsetning at de voksne utøver tilsyn.

•

Vis hensyn ved bilkjøring i nærområdet til barnehagen, og steng motoren når du parkerer bilen og henter
barnet

•

Verneombudet i barnehagen har jevnlig kontroll av inne og utearealet

•

Vi har jevnlige førstehjelp-, livredning og brannkurs for personalet i barnehagen.

Er det noe dere vil ta opp i forbindelse med sikkerhet i og rundt barnehagen, ta kontakt med pedagogisk leder,
styrer eller foreldrerepresentanter i samarbeidsutvalget. Vi har et godt HMS verktøy i bruk, som vurderes årlig av
alle ansatte og hvert kapittel blir tatt opp på møter gjennom hele barnehageåret.

Fødselsdager
Hvert barn blir feiret med krone, flagg og sang. I samling får barnet sitte i den ”gode stolen” hvor alle barna sier
noe fint til barnet. Barnet får være med å bestemme hva de ønsker at vi skal lage. De velger mellom; Smoothies,
Fruktspyd eller grove vafler.
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Foreldrerådet
Består av foreldrene/ de foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til
foreldrene, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Foreldrerådsmøte avholdes 2 ganger i året, ved ønske om flere møter taes kontakt med foreldrerepresentantene.

Miljø- og samarbeidsutvalget (MSU)
MSU består av en representanter fra eier, to representanter fra de ansatte og to representanter fra foreldrene.
MSU kan gi råd og bidra til å skape kontakt mellom de ulike partene som er knyttet til barnehagen ved dugnader,
temakvelder og markeringer sammen med barna, samt arbeide for å finne frem til felles løsninger, også der det
oppstår konflikter. MSU er et organ for kontakt med lokalsamfunnet, for eksempel ved at barnehagen gjennom
besøk/utflukter gjør seg kjent med kulturelle institusjoner, skoler, aldershjem, og ved å invitere andre til
barnehagen.

Personalsamarbeid
Mål:
•

å utvikle et personale som liker å jobbe i team, trives og får mulighet til å utvikle seg

•

at personale ser på barnehagen som en læringsarena og at de lærer seg å evaluere eget og andres arbeid

•

at de jobber mot barnehagens felles mål og ser på arbeidet som en utfordring

Innhold/metoder
•

Vi har avdelingsmøter og pedagogisk ledermøter hver uke. Barnehagen har fast personalmøter 1 g pr mnd og
5 planleggingsdager i året. Vi har egne opplegg for disse dagene og møtene samt kursholdere som bidrar.

•

Vi har medarbeidersamtale 1 gang pr år.
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Pedagogisk del 2010/2011
Hovedtemaet:
Vi vektlegger natur og friluftsliv, barns medvirkning, MI, dokumentasjon, helse og kosthold.
Pedagogiske holdninger:
Skogen barnehage jobber ut ifra egne og kommende krav og forventninger til det pedagogiske arbeidet på følgende
måte:

ARBEIDSMÅL OG METODER FOR HVERDAGSSITUASJONENE
For små barn foregår mye av samspill, utvikling og læring i hverdagssituasjonene. Det er trygt for barna å kunne
forutsi sin egen hverdag. En av våre viktigste oppgaver er derfor å ta vare på mulighetene som ligger i disse
situasjonene.
Levering:

Mål
•
•
•

barn og foreldre skal føle seg velkomne
utveksling av informasjon
trygge barn og foreldre gir grunnlag for trivsel og utvikling

Innhold/metoder
•
•

dersom frokosten er i gang er må barna bli fulgt inn på avdeling og at avskjeden tas ved bordet. Hvis
barnet skal spise frokost i barnehagen må de være kommet til kl.08.30.
har gode rutiner med levering/henting og er positive voksne som ser, hører og forstår barnet

Måltider:

Mål
De voksne skal være gode rollemodeller.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

å tilfredsstille barnas behov for mat og drikke
vi skal ha sosialt samvær, humor og glede
å lære bordskikk (ulike forventninger til ulike aldre);
lære å lytte til andre
selvstendighetstrening (spise selv, bruke bestikk, forsyne seg)
barna skal lære å kjenne på egne behov, for eksempel at de er
mette
språkutvikling/begrepstrening
lære barna normer og regler rundt måltidet
skape tid og ro til undring samt en god og glad stemmning
rundt måltidet.
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Et godt måltid er en herlig blanding av god
mat, engasjement, nære relasjoner, estetikk,
sanseopplevelser og menneskelig
stemninger og følelser
Jesper Juul

Innhold/metoder
•
•
•
•

frokost, lunsj, ettermiddagsmåltid
faste plasser ved bordet da dette gir ro og trygghet
dekke bordet, barna hjelper til, ordensbarn
barna forsyner seg selv med hjelp/veiledning av de voksne, spiser med bestikk, sender mat til hverandre og
venter på tur

Stell:

Mål
•
•
•
•

selvstendighets trening
renslighet
en-til-en kontakt, omsorg, nærhet
kroppsbevissthet og begrepstrening

Innhold/metoder
•
•

vaske hender og fjes før/etter toalettbesøk
vi tar oss god tid sammen med hvert enkelt barn, setter ord på det vi gjør og barnas kroppsdeler

Garderobesitasjonen:

Mål
•
•
•

innlæring av praktiske ferdigheter ved påkledning
begrepstrening
lære å kjenne på egne behov, se sammenhenger

Innhold/metoder
•
•
•
•

gi barnet plass og tid i garderoben og på badet
trene på å ta av og på klær (hjelp/veiledning fra voksne)
samtale om hvilke plagg man har på hvilke kroppsdeler etc.
Barn og voksne finner i samarbeid ut hvilke klær som passer best.

Utelek og turer:

Mål
•
•
•
•

bli kjent og trygg på utemiljøet (utelekeplass, nærmiljø, skogen)
gi muligheter for allsidig lek og motorisk utfoldelse, førstehåndserfaringer
lære seg å være ute i allslags vær
bli kjent med hverandre på tvers av avdelingene, både barn og voksne

Innhold/metode
•
•
•
•
•
•

vi skal være ute hver dag og gå mye på tur
fast turdag for hver avdeling
ha tid til å stoppe opp og se på det barna er opptatt av
de voksne skal hjelpe/støtte barna i utforskingen, hjelpe dem med å komme i gang med å opprettholde den
gode leken
vi har felles tursted
de ulike avdelingene er ute i barnehagen samtidig
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Søvn/hvile:

Mål
•
•

dekke det individuelle behovet for søvn og hvile
ha et behagelig avbrekk i en travel hverdag

Innhold/metode
•
•
•

faste soveplasser m/smokk, kosedyr og lignende
barna skal være mette, tørre og rene
faste ritualer før barna legger seg, være hos dem mens de sover.

Samlingsstund:
Samlingsstundene er lagt opp i forhold til barnas alder og målene kan være:

Mål
•
•
•
•

lære navnene til hverandre, gruppefellesskap
ta opp ting/emner barna er opptatt av i tillegg til fastsat tema
kulturformidling, humor og glede
lytte til og dele opplevelser med hverandre, samt øve seg på å snakke foran andre

Innhold/metode
•
•
•
•

innholdet, formen og lengden tilpasses et nivå som passer barna på de ulik avdeligner
språktrening
lære forskjellige sanger/rim og regler
la barna fortelle om ting de er opptatt av

Aktiviteter:

Mål
•
•
•
•
•

barna skal få utfordringer og varierte aktivitetsmuligheter som står i forhold til utvikling og alder
barna skal utvikle seg både grov- og finmotorisk
barna skal bruke og utvikle alle sansene gjennom varierte aktiviteter
språk- og begrepsutvikling
utvikle fellesskapsfølelse, humor og glede

Innhold/metoder
•
•

dele barnegruppen i mindre grupper
ta utgangspunkt i de ulike fagområdene
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Lek:

Mål
•
•
•
•
•
•

leken skal være lystbetont og en glede i seg selv
utvikle evnen til rolletaking og fantasi
utvikle lekekompetanse, velge lekeaktivitet ut fra eget ønske og behov
gå fra parallell- til samlek
vennskap
språklig, sosial og emosjonell utvikling

Innhold/metoder
•
•
•
•
•

avsette mye tid til frilek
aktive voksne
legge til rette for god og variert lek ved å sette av tid, dele i grupper og ha rekvisitter tilgjengelig
tilrettelagt lek som konstruksjonslek, sangleker, regelleker, spill, tegning, maling, modellering, bevegelse,
vannlek osv.
støtte barnas initiativer til lek og hjelpe dem videre dersom det stagnerer

Henting:

Mål
•
•

god avslutning på dagen
utveksle informasjon

Innhold/metoder
•
•
•

bli med i garderoben hvis det lar seg gjøre
snakke litt om dagen som har gått, hva har skjedd?, evt, episoder?
Være tilgjengelig for foreldrene

Barns medvirkning
Mål:
•
•
•
•
•

Barna har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige drift
Ut fra alder og modningsnivå skal hvert enkelt barn kunne påvirke sin egen hverdag
Barna skal støttes til å undre seg og stille spørsmål og oppmuntres til å dele tanker og meninger
Skal være med i planleggingen av barnehagens innhold og mål
Barna skal erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som har oversikt og tar hensyn til hele gruppen

Innhold/metoder:
•
•
•
•

Samtale med barna i samling og i mindre grupper
legge frem saker ut fra barnas alder og forståelse
tilrettelegge slik at barna deltar i planlegging og vurdering
tilrettelegge for en god kommunikasjon mellom barn, personale og foreldre
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Evaluering, kvalitetssikring og dokumentasjon:
Mål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

å ivareta kvaliteten av det tilbudet barnehagen med sitt innhold gir våre brukere
å vurdere dagene kontinuerlig for å se om vi jobber mot de behov og forventninger som barn, foreldre og
personale har
allsidig evaluering
våre holdninger og verdier skal komme tydelig frem
å iverta barnegruppens trivsel og utvikling
å ivareta personalgruppen som team og enkelt personer
å kunne ivareta forholdet mellom barna og voksne
å styrke foreldresamarbeid
å ivareta barnehagen som organisasjon
å se på vurderingsarbeid som spennende og utfordrende
å gi barnehagens innhold endring og utvikling

Innhold/metoder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

daglige morgenmøter hvor vi utveksler nødvendig informasjon
ledermøter, avdelingsmøter og personalmøter
barnehagens 5 planleggingsdager
hms-undersøkelser
månedsplan med evaluering av foregående måned
brukerundersøkelse hvor foreldre og foresatte har anledning å uttale seg om det arbeidet som blir gjort i
barnehagen
Observasjoner bidrar til økt fokus på kvalitetsarbeidet i barnehagen
Vi bruker Alle Med som observasjonsmateriell for å kunne gi et helhetlig bilde av barnet, det barnet
mestrer og trenger utfordringer i, vi utarbeider barneprofil for hvert enkelt barn i henhold til MI.
Vi dokumenterer aktivitene og arbeidet i barnehagen gjennom bilder som henges opp og bildeshow samt
utstilling i glasskapet i garderoben.
Permer om det enkelte barnet som er tilgjengelig for foreldrene. Disse får barna med hjem når de slutter i
barnehagen
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Hva vil vi legge vekt på når vi jobber med de 7 fagområdene i Skogen barnehage:
Kommunikasjon, språk og tekst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sang, rim og regler
Min bok
Samlingsstund
Alle med
Språkgrupper
Fortellerstol
Førskolegruppe for 6 åringene
Dramatisering
Fellessamling
Gjennom lek i relasjon med barn og voksne
Bli kjent med bøker, sang og bilder
Videreutvikle begrepsforståelse og ordforåd.
Få et positivt forhold til tekst og bilde.

Kropp bevegelse og helse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kosthold, faste måltider med variert og sunt kosthold
Turer i ulent terreng
Gym
Sangleker – rytme og bevegelse
Skigåing
Kano / kajakk
Turorientering i nærmiljøet
Grønnsagshage / kjøkkenhage
Av – og påkledning
Sanseløype
Videreutvikle kroppsbeherskelse som grov- og fin motorikk

Kunst, kultur og kreativitet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnas hus
Karneval
Ulike malingsteknikker
Naturen som formingsmateriale
Prosessorientert / skaperglede
Pepperkakebyen
Forming med ulikt materiale
Museums besøk
Barnekultur

Natur- miljø og teknikk
•
•
•
•
•
•

Kjøkkenhage
Livet i fjæra
Dyre- fugle- og innsektsliv
Høsting, lagring og plantestell av frukt og grønnsaker
Lære å bruke ulike redskaper og verktøy
Ta vare på naturen
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Etikk, religion og filosofi
•
•
•
•
•
•

Den gylne regel
Toleranse og respekt
Markering og feiring av ulike høytider
Kirkebesøk
Innlæring av felles normer og verdier
Lære å respektere mangfoldet i samfunnet

Nærmiljø og samfunn
•
•
•
•
•

Gjøre seg kjent med fjæren, skog og mark i
Trafikk opplæring
Opprydding i nærområdet
Gårdsbesøk
Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett

Antall, rom og form
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matlaging
Ulike eventyr og regler
Sammenligninger
Bruke geometriske figurer / former
Jobbe med begreper i hverdagen
Spill, klosser (over og under) Konstruksjonslek
Sortere og klassifisere
Mattemeisen
Avstander, vekt, volum og tid
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Årshjul Bl åbærbarna 2010/11

AUGUST
AUGUST
Tema:
Tema:Kroppen.
Kroppen.

-- Bli
Blikjent
kjentog
ogtrygg
tryggiibarnehagen.
barnehagen.

SEPTEMBER
Tema:
Tema:Kroppem.
Kroppem.

-- Forberede
Forberede oss
oss tiltil hh østfesten.
østfesten.

OKTOBER
OKTOBER
Tema: Kroppen.

JUNI
JUNI
Tema:
Tema:Vann
Vann ..

-- Høstfest
Hø stfest

-Sommertur.
-Sommertur.Sommerfest
Sommerfest

NOVEMBER
Tema:
Tema:Kroppen
Kroppen

MAI
MAI
Tema:
Tema:Vann.
Vann.

..

-17.
-17.Mai
Maiforberedelser
forberedelser

DESEMBER
Tema:
Tema:Kroppen/jul.
Kroppen/jul.

APRIL
Tema:
Tema:Vann
Vann

-Juleforberedelser.
-Juleforberedelser.
Adventstund.
Adventstund.Luciafeiring
Luciafeiring

-- Påske.
Påske.

MARS
MARS
Tema:
Tema:Vann
Vann ..

FEBRUAR
FEBRUAR
Tema:
Tema:Vann.
Vann.

-Forberedelser
-Forberedelsertiltilkarneval.
karneval.
Fastelavn.
Fastelavn.
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JANUAR
JANUAR
Tema: Vann

..

Årshjul Maurtuen 2010/11

AUGUST
Tema: Dyr
- Bli kjent og trygg i barnehagen.

SEPTEMBER
Tema: Dyr
-- Forberede
Forberedeoss
osstiltilhh østfesten.
østfesten.
OKTOBER
OKTOBER
Tema:
Tema:Dyr
Dyr

JUNI
JUNI
Tema:Naturen
Tema:Naturenvv år
år
-planter
-planter og
og dyr
dyr

- Høstfest
Hø stfest

-Sommertur.
-Sommertur.Sommerfest
Sommerfest

NOVEMBER
Tema:
Tema:Dyr
Dyr

MAI
MAI
Tema:Naturen v år
år
-planter
og
dyr
-planter og dyr

-17.
-17.Mai
Maiforberedelser
forberedelser

DESEMBER
Tema: Dyr /jul.
-Juleforberedelser.
-Juleforberedelser.
Adventstund.
Adventstund.Luciafeiring.
Luciafeiring.

APRIL
Tema:Naturen
Tema:Naturen vv år
år
-planter
-planterog
ogdyr
dyr
-- Påske.
Påske.

MARS
Tema:Naturen
Tema:Naturenvv år
år
-planter
-planter og
og dyr
dyr

FEBRUAR
FEBRUAR
Tema:Naturen
Tema:Naturenvv år
år
-planter
-planter og dyr

-Forberedelser
-Forberedelsertitillkarneval.
karneval.
Fastelavn.
Fastelavn.
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JANUAR
JANUAR
Tema:Naturen
Tema:Naturenvv år
år
-planter
og
dyr
-planter

Årshjul Mosebarna 2010/11
AUGUST

-Bli kjent og trygg i barnehagen.
Tilvenning i barnehagen

SEPTEMBER
Tema: livet i skogen /forming
-Forbrede utstilling til høstfest
-Turer i nærområdet
-Rim og regler

OKTOBER
Høst/forming/høstfest.
Tema : livet i skogen

-Forbredelser til pepperkake
bidraget

JUNI
Tema: Sommer / livet i fjæra
-Sommertur.
-Sommerfest

MAI
Tema: Vår/livet i fjæra.
-17. Mai forberedelser.
-turer til sjøen.

APRIL
Tema: Vår/kosthold/helse.

Årshjul
For
Mosebarna
2010/11

-Påske.
-Vi forbereder kjøkkenhage.

MARS
Tema: verden
-mat,tradisjoner og eventyr fra
-alle vedens kanter

FEBRUAR
Tema: verden
-eventyr fra alle verdens kanter
Forberedelser til karneval
-Fastelavn.
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NOVEMBER
Tema: livet i skogen
-Høst/forming.
-Lage pepperkakehus
til pepperkake byen
- vi lager julegaver
DESEMBER
Tema: Vinter/drama
-Juleforberedelser.
-Besøke pepperkake byen
-Adventstund. Luciafeiring .

JANUAR
Tema: verden /Drama
-Mat og musikk, kunst ogkultur
-Dramatiseringav eventyr
-Vi besøker barnas hus og ser
Enforestillingher..

Årshjul Spurvene 2010/11
AUGUST
AUGUST

SEPTEMBER

Tema:
Tema:
-Ti
-Tilvlvenning
enning//Komme
Kommetitilbake
lbaketiltil
”hverdagen
”hverdagen ””
iibhg.
bhg.igjen
igjen

Tema: Livet i fj æra
æra
Hva
lever
i
fj
æren.
Hva lever i fj æren.
ViVihar
harsaltvannsakvariet
saltvannsakvariet

.
OKTOBER
OKTOBER
Tema:
Tema:LiLivvetetiiSkogen
Skogen
-- Høstfest
Høstfest

JUNI
JUNI
Tema:
Tema:LiLivvetetiifjfj æra
æra
-Sommerfest/
-Sommerfest/ avsl. fest

NOVEMBER
Tema:
Tema:LiLivvetetiiskogen
skogen
-Hvordan
-Hvordanforbereder
forbereder dyrene
dyreneseg
seg
til vinteren ?
ViVilager
lagerjulegaver.
julegaver.

MAI
MAI
Tema:
Tema:VV åren
årenog
oglivlivetetiifjfj æren.
æren.
-17.
Mai
forberedelser.
-17.
-Økologisk
-Økologisk kj økkenhage.
økkenhage.

DESEMBER
Tema:
Tema:Jul
Jul
Juleforberedelser
Juleforberedelserog
ogkirkebes
kirkebes øk
øk
-Adventstund
i
saml
i
ngene
-Adventstund i samlingene
-Luciafeiring
-Luciafeiring

APRIL
Tema:
Tema:VV åren
åren
-Påskeforberedelser
-Påskeforberedelser
-Økologisk
-Økologisk kjkj økkenhage.
økkenhage.

MARS
MARS
Tema:
Tema: Verden
Verden
-Mat
,tradisjoner
-Mat ,tradisjonerog
og eventyr
eventyrfra
fra
AlAlllee verdens
kanter.
verdens kanter.

JANUAR
JANUAR
FEBRUAR
FEBRUAR
Tema: Verden
-Eventyr
fra
-Eventyr fra alle
alle verdens
verdens kanter.
kanter.
-Forberedelser
ti
l
karneval
-Forberedelser til karneval
-Fastelavn
-Fastelavn
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Tema:
Tema: Verden
Verden
-Mat
-Matog
ogmusikk
musikk
-Kunst
og
-Kunst ogkul
kultur
tur

Årshjul Haukene 2010 -2011
AUGUST
Tema: Livet i fjæra.
-Tilvenning / Komme tilbake til
”hverdagen”
i bhg. igjen

SEPTEMBER
Tema: Livet i fjæra
-forberede utstilling til høstfesten

OKTOBER
Tema: Livet i Skogen
- Høstfest

JUNI
Tema: Livet i fjæra
-Sommerfest/ avsl. fest

Årshjul
For
Haukene
2010/2011

MAI
Tema: Våren
-17. Mai forberedelser.

APRIL
Tema: Våren
-Påskeforberedelser

MARS
Tema: Verden
-Mat og musikk
-Kunst ogkultur

FEBRUAR
Tema: Verden
-Mat og musikk
-Kunst ogkultur
-Forberedelser til karneval
-Fastelavn
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NOVEMBER
Tema: Livet i skogen
-Lage pepperkakehus

DESEMBER
Tema: Jul
Juleforberedelser ogkirkebesøk
-Adventstund i samlingene
-Luciafeiring

JANUAR
Tema: Verden
-Mat og musikk
-Kunst ogkultur

Virksomhetsplan – 2010/11.

August

Barn

Foreldre

Personale

Tilvenning nye barn

Begynner samtale for nye
barn

Infosamtale med nyansatte
Personalmøte 16.08
Kl. 17-19

Nye barnegrupper
Min bok

September

Barna på hver avdeling lager
2 produkter i natur materiale
for salg på høstfesten
Fellessamling
Haukene

Foreldreråds møte dato 16.09
Kl. 18-1830
Foreldre møte 16.09 Kl 18.30
– 19.30, avdelingsvis
17. September
planleggingsdag

Foreldre møte dato 16.09 kl 18.3019-30
17. September planleggingsdag
Innkjøp til jule aktiviteter
Husk skriv ut til foreldre!!

Oktober

Forberede utstilling og pynte
til høstfesten.
Fellessamling
Mosebarna

November

Jule forberedelser
Lage pepperkakehus til
pepperkake byen og levere
det!
Fellessamling
Spurvene

Skriv om hvem som skal ha
fri i høstferien kommer i uke
37.
Su – møte 05.10
Kl. 17 - 18
Høstfest fredag 26.10-10
Inntektene går til Laos
prosjektet
Høstferie 11-17 okt. Uke 41.
Dugnad 19.10
Foreldre samtale
Hvem skal ha fri i julen/skriv
kommer.
Planleggingsdag 12.
November.

høstfest/innsamling
tirsdag 26.10.10 kl 14.30-16.30
/FN-dagen 24.10-11
Observasjon fylle ut ”alle med”
skjemaene.
Personalmøte 18.10
Kl. 17-19
Lage pepperkakehus til
pepperkake byen
Skriv til foreldre om fri i julen.
Henge opp krysse liste.
Planleggings dag 12.November
Forbrede og utføre
foreldresamtaler.

Bursdagsfest for barnehagen
(4 år 20.11)

Jule forberedelser.
Ringe kirken ang program til
jul.

Desember

Bursdagsfest for barnehagen (4 år
20.11)
Advent samling
Vi baker lussekatter

Advent samling

Besteforeldredag 08.12.10

Lucia fest 13.12.10 kl 8.30

Vi baker lussekatter/lager
julepynt

Lucia fest 13.12.10 kl 8.30

Foreldre hjertelig velkommen
til lucia fest kl 08.30 13.12.10

Husk skriv til foreldre
Ang. Lucia.

Juleferie 24-26 des.

Nissefest m/grøt til lunsj

Su-møte 06.12.
kl. 19-20

Personalmøte 06.12. kl. 17-19

Nissefest m/grøt til lunsj
fredag 17.12.10
Kirkebesøk
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Januar

Fellessamling
Blåbærbarna

Hvem skal ha fri i
vinterferien kryss av på listen

Planlegge karnevals uke
Skriv til foreldrene om fri i
vinterferien

Februar

Karneval 25.02.10
m/fastelavns boller

Planleggings dag 04.02.11
Vinterferien uke 9 28.2-06.03

Lage fastelavnsris

Planleggings dag 04.02.11
Ferieønsker sommerferien inn til
styrer innen utgangen av februar.
Sluttsamtaler for Haukene

Sluttsamtaler for Haukene
Eget karnevals- utstyr med
hjemmefra

Personalmøte 07.02
Kl. 17-19

Fellessamling
spurvelurven

Mars

Påskeforbredelser
Førskoletur til Mjølfjell , info
kommer

Hvem skal ha fri i påsken
kryss av på listen
SU-møte 16.03.11 17-18

Markering av
barnehagedagen 16.03.11

April

Påskefrokost
14.04.11 kl 08.30
Fellessamling
Haukene

Mai

Forberedelser til 17. mai
16.05.11 planleggingsdag
Fellessamling
Mosebarna/villvettene

Juni

Observasjon fylle ut ”alle med
skjema”
Markering av barnehagedagen
16.03.11
Husk skriv til foreldre om fri i
påsken.

Onsdag før påske 20.April
barnehagen stenger kl 12.
Når skal dere ha sommerferie
kryss av på liste innen 29
april.

Foreldresamtaler
Ferie liste om sommerferie ut til
foreldrene henges opp uke 13.

Foreldresamtaler

Personalmøte 04.04
Kl. 17-19

Påske ferie 21-25 april
barnehagen stengt!!
Foreldresamtaler

Foreldre samtaler

16.05.11 planleggingsdag,
bhg stengt
Dugnad 26.05.11, info
kommer

Sommertur

2.juni Kr.himmelfartsdag

Sommerfest 15.06.11
Kl 15.30-18-00

Planleggingsdag 3.juni

16.05.11 planleggingsdag
All avspasering må være tatt ut til
31.05

Sommertur planlegges for hver
avdeling.
Planleggingsdag 3.juni

2. Pinsedag
13.06.11
barnehagen stengt
Sommerfest 15.06
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Sommerfest 15.06
Kl 15.30-18.00
Personalmøte 06.06
Kl. 17-19

