Våren 2018
Velkommen til et nytt barnehagesemester, og
spesielt velkommen til de tre nye barna og
foreldre. Vi fortsetter vår jobbing ut ifra temaet
«Gøy ute og inne». Vi ønsker da spesielt å ha fokus
på fagområdene «kropp, bevegelse, mat og helse»
og «natur, miljø og teknologi».
Vi vil fortsette å lage mat ute og inne, være mye på
turer(lange og korte), samt ha stort fokus på
kroppen og bruk av den. Vi vil også som tidligere år
bruke mye av tiden ute i barnehagen.
Vennskap, lek og fellesskap er som vanlig på
agendaen. Det skal være et stort fellesskap der
man føler tilhørighet og der det er plass til den
enkelte. Dette gjelder også i personalgruppen, vi
har stort fokus på et godt arbeidsmiljø der
fellesskap og humor er to viktige ingredienser.
Språk og realfag er også noe vi vil fortsette å ha
ekstra fokus på. Når vi planlegger og evaluerer
sikrer vi at vi har med dette i våre opplegg.
Samarbeidet mellom barnehage-hjem er veldig
viktig. Sammen hjelper vi barnet med å utvikle seg
mest mulig. Kommunikasjonen mellom hjem og
barnehage må være der hver dag, noen dager kort
andre lenger. Viktig at dere foreldre leser planer
og er oppdaterte på hva som skal skje og hva som
skjer i barnehagen.
Gi oss tilbakemeldinger på aktiviteter,
hverdagsomsorg/rutiner og arrangementer. Kom
med forslag hvordan vi kan forbedre oss.
Vi ønsker å være i endring og utvikling og følge
med i dagens samfunnsutvikling. Send mail, ring
eller snakk med oss direkte. Minner også om at
barnehagen har et samarbeidsutvalg med 4
foreldrerepresentanter. Kom gjerne med innspill
på ting som kan drøftes i SU, ikke nøl med å ta
kontakt med meg eller dem. Vi i personalgruppen
gleder oss til mange opplevelser sammen med
barna deres.
Mvh Liselotte

Viktige datoer
Våren 2018
9. februar: Karneval
Uke 7: OL – uke, med mange vinteraktiviteter
Uke 8: Skolens vinterferie – Barnehagen åpent som
vanlig, men gi beskjed om barnet ditt skal ha fri.
13. mars: Barnehagedagen - Det blir foreldrekaffe i
hentetiden fra kl. 15.00
23. mars: Påske-lunsj og samling for personal og barn.
28. mars - 2. april: Barnehagen påske stengt.
16. mai: Barnehagens 17.mai feiring
18. mai: Planleggingsdag for personalet, bhg stengt.
31. mai - 1. juni: Klubbens overnattingstur til Solknatten
19. juni: Bondegårdstur til Bergvang gård
15. juni: Planleggingsdag for personalet, bhg stengt.
22. juni: Midsommerfest for personal og barn
5. juli: Sommeravslutning – fest for barn, foreldre og
personal, dato kommer når det nærmer seg.
Sommerstengt: Barnehagen stengt uke 29, 30 og 31
Planleggingsdagene til høsten 2018: 16. og 17. august
Første planleggingsdagene vår 2019: onsdag 2. januar

HALVÅRSPLAN
for våren 2018
Personalbarnehagen
Enhetsleder
Liselotte Karlsson
Tlf: 47 24 41 76
E-post: liselotte.karlsson@mhh.no

Kontakt
Kontoret: 67 52 18 64
Maurtua: 67 52 18 65
Trollstua: 67 52 18 67
Beverstua: 67 52 18 66

SU representanter:

Vår visjon:
«GØY SAMMEN- STORE OG SMÅ»

Våre verdier:
Trygghet, trivsel og fellesskap.

Beverstua Rød
Ingrid Karlsen:
Ingridkarlsen2010@gmail.com

Trollstua
Melissa Woll Johansen
melissa.w.johansen@gmail.com

Beverstua Blå
Anne Elise Wigels:
wiegelsa@hotmail.com

Maurtua
Heidi Sandstø
heidi@stift.no

Maurtua / Trollstua
Maurtua og trollstua:
To småbarns avdelinger med 10 barn
fra 1-3 år. Her jobber Anette, Gro, Nina, Sina,
Jorunn, Nina V, Maliwan og Mary Linn.
Mail: anette.lie.jacobsen@mhh.no
Mail: mary.linn.barry@mhh.no
Fellesskapet:
I høst har vi jobbet med fellesskapet på
småbarnsavdelingene, det ser vi at barna har hatt utbytte
av. De har nå flere rom å utfolde seg på og flere barn og
voksne å spille på lag med. Vi fortsetter med åpne dører
og felles frokost fra 7.45-8.15.
Det blir turer sammen i aldersgrupper, med hele
barnehagen og fellessamlinger på tvers av avdelinger.
Aldersgrupper på tvers av avdelingene:
2015-barna:
Denne gruppen har vokst sammen i høst til en morsom,
kreativ og undrende gjeng. Vi vil fortsette med matlaging,
forming og turer sammen i gruppe. Det vil også bli en
fellestur sammen med alle 2015-barna en gang i
måneden.
2016-barna:
Barna har blitt trygge på de voksne og hverandre. Barna
vil bli delt i smågrupper og gå på turer utenfor gjerdet en
gang i måneden. Vi fortsetter med forming en dag i uken
og de kommer til å være med på matlaging.
2017-barna:
skal få tid og ro sammen i barnehagen for å bli kjent med
ansatte, hverandre, hverdagen og omgivelsene. De skal
ha forming sammen med 2016-barna.
Tema:
Vi vil jobbe med temaet gjennom å utforske uteområdet
og nærområdet. Vi kommer til å observere årstidene
gjennom endringene i naturen. Vi skal styrke samholdet
vårt gjennom aktiviteter på tvers av avdelingene.
Vi vil også utforske hvordan forskjellig mat påvirker
kroppen gjennom matlaging.

Vi skal gjøre vårt ytterste for at barna
skal få en fin barndom her i barnehagen.
Vi skal:


Legge til rette opplegget vårt etter
interesser og barnas utvikling slik at de
lærer og utvikler seg.



Gi barnet omsorg, kjærlighet og trygghet.



Se barnet og gruppen, og gjøre dagen
innholdsrik.



Legge til rette for lek og gode sosiale
møtearenaer.



Informere, kommunisere og samarbeide
med foreldrene.

Hva kan dere som foreldre bidra med slik
at barna får en best fin barnehagehverdag:
 Sjekk at barna har navn-markerte klær og
utstyr på plassen sin når dere leverer barna
i barnehagen.
 Hilse på andre barn og foreldre i
barnehagen, samt snakke positivt om
andre barn med familier hjemme.


Snakke positivt om barnehagen og
personalet når barnet kan høre.



Lese planer og sende med nødvendig
utstyr etter aktivitet.



Møte opp på foreldremøter,
foreldresamtaler og arrangementer så
langt det er mulig.



Åpen dialog og kommunikasjon med
personalet.

Beverstua blå og rød
Beverstua blå og rød:
To stor-barns «baser» med plass til 18 barn fra 3-6
år på hver base. Her jobber Victoria, Rojin, Aijana,
Elisabeth, Randi Margrethe, Ingvild og Tone.
Mail: ingvild.wagelid@mhh.no
Mail: tone.belsjo@mhh.no
Turer:
Vi fortsetter med turdag på onsdager, alle må ha god sekk
med drikke og sitteunderlag. Barna må være klare til å gå
på tur kl. 9.30- gi beskjed om dere blir senere. Det blir turer
i nærmiljøet og noen lenger bort. Det viktigste på våre
turer er samhold og glede! Det blir skiskole fra 17.1-14.2
for 2012/13-barna.
Tema:
Gjennom tema «gøy ute og inne» vil vi ta for oss eventyret
om Askeladden og de gode hjelperne. Vi vil vi bygge opp
ulike sener fra eventyret der barna kan utvikle rollelek og
samspill med hverandre. Vi vil ta opp OL-lekene og lage
vårt eget opplegg i barnehagen der barna kan prøve seg på
ski, skøyter, aking mm. Vi vil fortsette å jobbe med sosial
kompetanse, bevegelse og helse. Mot våren skal vi så frø
og se hvordan det gror og spirer i naturen, vi vil grave frem
mark og lage et terrarium der vi kan følge markens liv.
Lek og fellesskap:
Leken har en sentral plass på Beverstua og vi vil legge til
rette for lek og vennskap. Vi jobber med de gode
relasjonene mellom barn- barn og voksen-barn, og vi har
null toleranse for erting/mobbing. Vi legger vekt på at alle
skal ha noen og være sammen med. Barna skal oppleve å
bli sett og elsket for den det er. Vi ser på ulikheter som en
styrke. Vi ønsker et tett samarbeid med dere foreldre i
forhold til hvordan deres barn har det i barnehagen og
hjemme, og hvordan barnet er mot andre.
Klubben:
Vi fortsetter å jobbe med vennskap, og det å respektere
egne og andres grenser og følelser. Det vil bli skoleforberedende oppgaver, og fokus på å bli mer selvstendig
og selvhjulpen nå det siste halvåret. Det vil bli ulike turer til
f.eks biblioteket, akebakken og skøytebanen. Vi vil også ta
for oss boken «Geitekillingen som kunne telle til ti», leken
«rødt lys», sangen «Stopp ikke mobb» og spillet
«villkatten». I vår blir det tur til Eidsvoll, overnattingstur til
Solknatten og tur til Kalvøya på Eldar og Vanja show.

