Høsten 2018
Velkommen til et nytt barnehageår, og spesielt
velkommen til de nye barna med foreldre. Vi
gleder oss til et nytt år med masse læring. Dette
barnehageåret skal vi ha tema REVY. Vi ønsker å
sette opp en egen MHH revy der alle skal delta på
ulike måter. Gjennom dette arbeidet vil vi ha fokus
på de estetiske fagene som musikk, drama og
forming. Vi vil dra inn mye språk, humor og
samarbeid. Vi ønsker også å gjøre barna så trygge
som mulig på det å opptre foran andre.
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. Språk og realfag er også noe vi vil
fortsette å ha ekstra fokus på. I år skal vi gå i gang
med to prosjekter innom dette. Språkløyper og
realfagsprosjektet. Gjennom disse prosjektene vil
vi følge et opplegg gjennom barnehageåret.
Samarbeidet mellom barnehage-hjem er veldig
viktig. Sammen hjelper vi barnet med å utvikle seg
mest mulig. Kommunikasjonen mellom hjem og
barnehage må være tilstede hver dag. Fra
september vil den skriftlige kommunikasjonen
foregå på nettportalen MyKid. Viktig at dere
foreldre følger med hverdag.
Gi oss tilbakemeldinger på aktiviteter,
hverdagsomsorg/rutiner og arrangementer. Kom
med forslag til 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
16.-17. august: Planleggingsdager for personaletbarnehagen stengt.
30.august: Foreldremøte
6.-7.september: Fotografering
20.september: Foreldresuppe ute i barnehagen
kl.15.15-16.15
Høstferie uke 40: Skolens høstferie – gi beskjed om
barnet ditt skal ha fri.
Oktober: Foreldresamtaler med pedagogisk leder.
November: Foreldrekaffe/pepperkakebaking på
«stor» og «liten» base.
13.desember: Luciafeiring ute.
Servering av gløgg og pepperkaker for foreldre
kl.15.30
20. desember: Nissefest i barnehagen for barn og
personal
24. desember -2.januar 2019: Barnehagen er stengt.

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

Kontakt
Ekornstua gul: 67521865
Ekornstua grønn: 67521867
Beverstua: 67521866

Første planleggingsdagene vår 2019: Onsdag 2.januar.

Samarbeidsutvalget (SU)

Vår visjon
«GØY SAMMEN- STORE OG SMÅ»

Våre verdier
Trygghet, trivsel og fellesskap.

Samarbeidsutvalget består av to representanter fra
personalet + styrer, samt 4 foreldrerepresentanter.
Det skal velges en SU representant av foreldrene fra
hver avdeling. En fra gul, grønn, rød og blå. Dette
gjøres på foreldremøtet i august 2018.
Fint om noen av de som vært et år har lyst å sitte i SU
et år til. Møter er maks 2 ganger i semestret, hvis
ikke hastesaker meldes inn, da kan det bli ekstra
møte. Møtene holdes på kveldstid.

Ekornstua
Ekornstua grønn og gul:
To småbarns avdelinger med tilsammen18 barn
fra 1-3 år. Her jobber Gro, Nina S, Rojin, Siri, Nina V,
Maliwan og Mary Linn.
Mail: gro.kiland.toppen@mhh.no
Mail: mary.linn.barry@mhh.no
Turer:
Det vil bli fast turdag på torsdager. Alle må ha en god sekk
med mat, drikke og sitteunderlag. Barna må være klare til
å gå fra bhg kl. 9.30- gi beskjed om dere blir senere. Det
blir små turer i nærmiljøet. Det viktigste på våre turer er
samhold og tur glede!
Lek og Fellesskap:
Vi skal i høst jobbe med felleskapet mellom
småbarnsavdelingene. Dette skal vi gjøre gjennom å ha
åpne dører på morgenen og ettermiddagen, felles frokost
fra 7.45-8.15. det vil også bli grupper på tvers av
avdelingene og fellessamlinger sammen med hele huset
på fredagene. Det vil også være lekegrupper og
turgrupper på tvers av gul/grønn. Vi vil utforme gul og
grønn med litt ulike rom og leker slik det vil inspirerer til
ulik lek etter alder og interesser. I leken lærer barna
mange ting. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for
ulike typer lek både ute og inne. Rmp s.20. Her er voksen
rollen viktig gjennom å støtte, inspirere, anerkjenne og
være deltakende i leken.
Tema:
Vi vil jobbe ut fra temaet «revy». Vi starter opp med sang
og har høstsuppen som en rød tråd i starten. Mye
forming, musikk og drama vil prege barnehagehverdagen
på hele huset.
Aldersgrupper på tvers av avdelingene:
Noen dager vil vi dele inn barna etter alder på tvers av
avdelingene. Det for å mest mulig legge til rette for passe
aktivitet etter barnets utviklingsnivå.
Realfag:
Gjennom å telle, sortere og bruke matematiske begreper
mere bevisst skal vi ha mere fokus på realfagene også hos
de minste barna.
Språkløyper:
Vi vil ha fokus på mye lesing og språkaktiviteter dette
barnehageåret. Små barn har en bratt språkkurve. Vi vil
se i bøker og prøve å få barna leseglade. Bøkene vil
fortelles gjennom dramatisering, bruke konkreter, fortelle
boken uten å lese teksten ut ifra bildene, snakke om
boken og se på bilder

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,
turmat og drikke på torsdager 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
Beverstua blå og rød:
To stor-barns avdelinger som er en «base» med plass til 18
barn fra 3-6 år på hver avdeling. Denne høsten vil det være
29 barn til sammen. Barna er mye sammen og deles ofte
inn i mindre grupper.
Her jobber Aijana, Elisabeth, June, Ingvild og Tone.
Mail: ingvild.wagelid@mhh.no
Mail: june.bjørnelid@mhh.no
Mail: tone.belsjo@mhh.no
Turer:
Det vil bli fast turdag for alle på torsdager. Alle må ha en
god sekk med mat, drikke og sitteunderlag. Barna må være
klare til å gå fra bhg 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 tur glede!
Tema:
Vi vil jobbe ut fra temaet «revy». Vi starter opp med sang
og har høstsuppen som en rød tråd i starten. Mye forming,
musikk og drama vil prege barnehagehverdagen på hele
huset.
Realfag:
matematikk og naturkunnskap vil prege turer og
aktiviteter. Skal få materiale fra realfagssentret som vi vil
starte med i oktober.
Språkløyper:
Vi vil ha fokus på mye lesing og språkaktiviteter dette
barnehageåret.
Lek og fellesskap:
Leken har en sentral plass på Beverstua. 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 akseptert for den det er. Vi ser på ulikheter
som en styrke. Vi ønsker et tett samarbeid med dere
foreldre i forhold til hvordan barnet deres har det i
barnehagen og hjemme, og hvordan barnet er mot andre.
Klubben:
«5-årsklubben er gruppen for de eldste barna i
barnehagen. Dette året skal inneholde skoleforberedende
aktiviteter. Bærum kommune har innført noen felles
objekter (lek, sang, spill og bok) som barna skal bli kjent
med i barnehagen og som følger dem over til skolen. Disse
vil vi også ha fokus på. Dette for at det skal oppleves som
en helhet mellom barnehage og skole, samt gjøre
overgangen lettere. Klubben vil også delta på svømmeskole
og skiskole. Det vil bli turer og opplegg for de eldste på
faste tidspunkt gjennom året. Mye spennende i vente.

