Våren 2019
Velkommen til et nytt barnehagesemester, og spesielt
velkommen til de nye søsknene som har startet på
grønn avdeling. Vi fortsetter vår jobbing ut ifra temaet
«Revy». Vi ønsker da spesielt å ha fokus på det estetiske
fagområdet «kunst, kultur og kreativitet». Vårt mål er at
vi sammen- store og små - skal ha det gøy i fellesskap.
Vi vil at barna skal bli trygge på å stå foran andre og
opptre i mindre og større grupper. Vi skal i fellesskap
oppleve glede med musikk, drama og
formingsaktiviteter gjennom vårt revy arbeid. Vi håper
at vi får satt opp en revy til sommerfesten 2019.
Vi vil fortsette med vårt satsningsområde på realfag og
språk. Her jobber vi ut fra språkløyper og Numicon.
Kjempe spennende prosjekter der de ansatte får
opplæring på dette.
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.
Samarbeidet mellom barnehage-hjem er veldig viktig.
Sammen hjelper vi barnet med å utvikle seg mest mulig.
Viktig at dere foreldre leser planer og er oppdaterte på
hva som skal skje og hva som skjer i barnehagen. Dere
må inn på My kid hver dag. 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. 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 2019
31.januar og 25.april kl.19-20: SU møte
11.januar: oppstart svømmekurs 2014-barna,10 fredager
16.januar: oppstart skiskole 2013/14-barna, 5 onsdager
8. Februar: Karneval
Uke 7: VM-uke, med mange vinteraktiviteter, se
egen plan.
Uke 8: Skolens vinterferie – Barnehagen åpent som
vanlig, gi beskjed om barnet ditt skal ha fri.
12.mars: Barnehagedagen – foreldrekaffe for beverstua
29.mars: oppstart svømmekurs 2013-barna,10 fredager
(har ikke fått dette kurset bekreftet enda, men håper på
positivt svar).
4.april: foreldrekaffe for ekornstua
April/mai: Foreldresamtaler/ avslutningssamtaler
12.april: Påskelunsj og påskesamling for personal og barn.
17.-22.april: Barnehagen påskestengt.
14.mai: Eidsvolltur for 5-års klubben
16.mai: Barnehagens 17.mai feiring, tog på hospitalet
23.-24.mai: Klubbens overnattingstur til Solknatten
31. Mai: Planleggingsdag for personale
Juni: Fellesaktivitet for hele barnehagen
6. Juni: Sommeravslutning –
Revy, fest for barn, foreldre og personal
21. Juni: Planleggingsdag for personalet
Sommerstengt: uke 29, 30 og 31

HALVÅRSPLAN
for våren 2019
Personalbarnehagen
Enhetsleder
Liselotte Karlsson
Tlf: 47 24 41 76
E-post: liselotte.karlsson@mhh.no

Kontakt
67 52 18 64
Med valg for avdeling

15.-16.august: Planleggingsdager -barnehagen stengt

SU representanter:

Vår visjon:
«GØY SAMMEN- STORE OG SMÅ»

Våre verdier:
Trygghet, trivsel og fellesskap.

Beverstua Rød

Beverstua Blå

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

Cecilie Paulsen Lund
cecilie.paulsen@gmail.com

Ekornstua grønn
Elin Bakken Tønder

Ekornstua gul
Heidi Sandstø

elin@spotfilm.no

heidi@stift.no

Møter: 31.januar og 25.april kl.19-20
Meld inn saker til styrer eller foreldrerepresentantene.

Beverstua

Ekornstua
Maurtua og trollstua:
To småbarns avdelinger med 12(grønn) og 9 barn(gul)
fra 1-3 år. Her jobber Gro, Nina S, Siri, Rojin, Nina V,
Maliwan, Giota og Mary Linn.
Mail: gro.kiland.toppen@mhh.no
Mail: mary.linn.barry@mhh.no
Mail: panagiota.johansen@mhh.no
Lek:
Lek og lekens betydning vil være mye i fokus. Vi vil legge
til rette for lek både ute og inne. I leken får barna øve på
sosiale ferdigheter og språk. De voksne vil være tett på
barna i leken og gi dem veiledning.
2016-barna:
Vi kommer til å fortsette med forming, turer og
matlaging. Barna vil delta på gruppeaktiviteter og ulike
opplegg. Vi legger stor vekt på språk, sosial kompetanse
og de estetiske fagene.
2017/18-barna:
Barna skal få tid og ro sammen i barnehagen. De skal bli
trygge på de ansatte, hverandre, rutiner, omgivelsene og
hverdagen. Etter hvert vil vi utvide området både inne og
ute. De vil fortsette med formingsaktiviteter og andre
små aktiviteter.
Tema:
Vi kommer til å ha mer fokus på revy dette halvåret der
barna har blitt plassert i forskjellige grupper der de skal få
øvd seg på å stå fram som individer i fellesskapet på
scenen og samarbeid i gruppa.
Tur:
Vi fortsetter med Turdag på torsdager, alle må ha god
sekk med drikke, matpakke 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 for 2016 barna, de
minste barna vil være i MHH sitt nærområde.
Det viktigste med våre turer er samhold og glede!
Felles informasjon:
Vi fortsetter med felles frokost 7.45-8.15 inne på grønn
avdeling. Her øver vi mye på bordskikk, vente på tur og
samspill. Vi legger vekt på at måltidet skal bygge opp om
fellesskapet. Kl. 9 starter vi dagen med en liten samling,
da ser vi på hvem som er kommet og snakker om hva vi
skal gjøre i dag. Vi synger, teller, ser på været og forteller
eventyr.
Grupper:
Vi har god erfaring med å ha barna i små grupper. Vi vil
fortsette med språk, leke, revy, tur og formingsgrupper
på kryss av grønn og gul avdeling.

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, matpakker etc. etter aktivitet.



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



Åpen dialog og kommunikasjon med
personalet.

Beverstua blå og rød:
To storbarns avdelinger med plass til 18 barn fra 3-6 år på
hver avdeling. Her jobber Ingrid, Elisabeth, June, Ingvild
og Tone.
Mail: ingvild.wagelid@mhh.no
Mail: tone.belsjo@mhh.no
Mail: june.solveig.bjornlid @mhh.no
Turer:
Vi fortsetter med Turdag på torsdager, alle må ha god
sekk med drikke, matpakke 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 16.1-13.2 for 2013/14-barna.
Tema:
Gjennom tema «revy» vil vi ha stort fokus på fagområdet
«kunst, kultur og kreativitet». Vi vil lære nye sanger, øve
på å stå frem for publikum og opptre. Vi kommer til å lage
kulisser og lettere kostymer som vi skal bruke på
sommeravslutningen. Det er også mange andre roller når
vi snakker revy, vi må produsere og selge billetter,
nummerere plasser mm. Her blir det mange
læringssituasjoner å ta fatt på.
Språk, realfag og lekegrupper:
Etter gode erfaringer fra i høst fortsetter vi med
smågrupper. Vi har ekstra fokus på språk gjennom bøker
og spill. Hver uke har vi lesegrupper for alle barn der vi
følger opplegget til språkløyper. I tillegg har vi grupper der
barn som trenger litt ekstra får tilrettelagte aktiviteter
etter behov. Realfag jobbes med daglig både gjennom
NUMICON og telling, vi snakker om former mm. Vi har
også fokus på sosial kompetanse, vi har jevnlig
lekegrupper der barna som trenger å øve på dette får
hjelp fra en voksen til å lære lekekoder mm
Lek og fellesskap:
Barn lærer masse gjennom lek. Vi på beverstua ønsker at
barna skal leke seg til kunnskap. De skal oppleve felleskap,
lære å få venner, utvikle språket sitt og tilegne seg sosial
kompetanse. Vi jobber aktivt mot mobbing gjennom at de
voksne er tilstede der leken er og tidlig griper inn.
Klubben:
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.

