Periode plan Blå Januar 2018
MÅNEDEN SOM HAR VÆRT:
Januar har vært en måned som har gått fort som de andre . Været har vært
svingende det har også vært en del sykefravær både blant barn og voksne.
Vi var heldige og fikk noen dager med snø og kunne nyte det. Håper fortsatt
på flere dager med snø og kalde dager.
Vi har fått hengt opp kart på veggen på avdelingen. Sammen med barna har
vi brukt en del tid foran dem. Barna er opptatt av hvor de kommer fra det er
vanskelig å forstå hva er Haugesund og hva er Norge. Det blir mer konkret
når vi ser det på et kart, samtidig som det er vanskelig å forstå.
Vi var på tur til byn for å gå på bilioteket med det var ikke åpnet enda så vi
får gå til byn en annen gang i stedet.
Vi har hatt fokus på gode samtaler rundt bordet og jobbet med at alle skal få
komme med innspill og bli hørt. Stemningen har vært god rundt bordet og
fokuset blir fordelt rundt på alle.
Den nye web løsningen er nå oppe å gå. Hvis det er noe dere ikke får til så er
det bare å spørre de voksne(helst ped lederne).
Denne måneden og frem til vinterferien har vi hatt Birgitte hos oss hun går
på Haugaland og skal bli barne- og ungdoms arbeider.
MÅNEDEN SOM KOMMER:
Vi skal jobbe videre med mangfold og gjensidig respekt. Vi skal ha en hel uke
hvor vi har fokus på samene som en minoritet i Norge. Lære om språket,
kulturen, musikken. Det kommer til å skje noe hele uken følg med på
ukeplanen inne på weben der er det mest oppdaterte når det gjelder ukene
fremover.

«Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle
respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet»(Rammeplanen 2017)
Mål: Barna skal lære seg å respektere hverandre selv om vi er ulike.
Barna skal bli kjent med samene som norges urbefolkning.
Barna skal bli kjent med samiske fortellinger, sagn, og andre deler av samisk
kultur og hverdagsliv.
Tiltak: Vi skal ha samme felles samling mandag og fredag. Vi skal lære oss
flagget. Alders inndelte grupper med en aktivitet inne. Utedag hvor de skal få
kaste lasso og lære seg en samisk dans. Festmiddag fredagen som en flott
avslutning på uka.
I uke 7 og 8 blir det karnevals uker. Disse ukene skal vi forberede Karneval, som
er en fast tradisjon i barnehagen. Disse ukene ender opp i Karneval fredag 23.
februar. Snakke med barna for å forberede dem til Karnevalet.
Vi skal også fortsette å jobbe med gode samtaler rundt bordet.
«Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke,

lytte, forstå og skape mening.» (Rammeplanen 2017)
Mål: Barna skal oppleve at voksne skal ta barnas initiativ på alvor.
Tiltak: Vi voksne skal delta aktivt i samtalene rundt bordet. Passe på at alle
barna får komme med sine innspill og ta dem på alvor. Vi voksne har ansvaret
for de barna som sitter rundt oss og lar dem få delta aktivt.

Vi er så heldige at Kaktusene får gå på svømmekurs i vår. Vi har søkt
kommunen og fått tildelt svømming.
Den nye hjemmeside adressen vår er: lysskar.barnehage.no der logger dere
inn på web løsningen også. Ta gjerne kontakt hvis du/dere lurer på noe.

