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EVALUERING AV FORRIGE MÅNED:
Desember ble en fin måned for oss på Grønn. Vi fikk tatt i bruk den nye, flotte garderoben vår!
Markus begynte hos oss, og fikk med seg all førjulskosen! Han har funnet seg godt til rette :-)
Vi hadde god tid til å kose oss sammen med barna våre, samtidig som alle sammen fikk laget noen
julegaver og litt julepynt. Luciamorgen regnet og blåste det vannrett men vi koste oss, uansett!
Takk til alle som møtte opp! Vi hadde Nissefest med felles samling for alle avdelingene.
Rampenissen hadde visst også flyttet inn i barnehagen i desember, og det var ikke måte på hva han
fant på av rampestreker disse ukene... Grønn melk, leker som fløt over hele golvet og alle støvlene
til barna sto i kø bortover golvet i garderoben… På kontoret til Hilde hadde han pakket inn det
meste i aluminiumsfolie. Han må ha hatt utrolig mye moro på nattestid mens vi andre lå og sov…

PLANER FOR DENNE MÅNEDEN:
Vi begynner det nye året med å ønske 3 nye barn velkommen til oss på Grønn! Noah (som skrives
Noah F. for å skille ham fra Noah som allerede går på Grønn…) begynte hos oss tirsdag 2. januar.
Noah fyller ett år senere denne måneden. Hailey Jess begynner 3 januar. Hun fylte to i november.
Mandag 8. januar begynner Majus. Han fyller to år i februar. Vi ønsker alle nye barn og foreldre
hjertelig velkommen til oss på Grønn og håper dere vil trives godt!
Denne måneden vil vi ha hovedfokus på en god tilvenning for de nye barna, samtidig som vi skal
ivareta den etablerte barnegruppen på en god måte. Det å bli kjent og å skape gode hverdager for
både nye og «gamle» barn er viktig. Barna skal få god anledning til å bli kjent med hverandre.
Derfor blir en trygg dagsrytme, faste rutiner og tid til lek og samspill det aller viktigste i januar.
Solveig har begynt i full stilling på Grønn, så nå er vi 3 ansatte i grunnbemanning + lærling.

MÅL FOR JANUAR:
Hovedsatsningsområdet «Mangfold»:
« Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre
den enkeltes plass og verdi i fellesskapet». (Rammeplanen)

Mål:



De nye barna våre skal finne sin plass og føle seg trygge og ivaretatt på Grønn
Vi ønsker å skape en god gruppefølelse der alle er like betydningsfulle for fellesskapet

Metode for å nå våre mål:






Voksne tar godt i mot og «ser» hvert enkelt barn og foreldre når de kommer til barnehagen
Voksne som er tilgjengelige, «påkoblet» og som ser barnas behov, hjelper og støtter
Samlingsstund hver dag før maten der hvert enkelt barn blir sett, snakket med og sunget om
Gode fellesopplevelser, humor og glede som skaper gruppefølelse mellom barna
Voksne oppmuntrer barna til å trøste, være gode mot og hjelpe hverandre

Hovedsatsningsområdet «Medvirkning»:
«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at
barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. (…) Alle barn skal få
erfare å ha innflytelse på det som skjer i barnehagen. (…) Også de yngste barna og barn som
kommuniserer på andre måter enn gjennom tale har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på
egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. Barnas
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates
et ansvar de ikke er rustet til å ta».

Mål:



Barna skal oppleve at de kan påvirke sin egen hverdag
Barna skal oppleve å bli hørt og tatt på alvor

Metode for å nå våre mål:







Trygghetssirkelen som arbeidsmåte for å tolke barnas behov og å se barnet innenfra
Voksne som er lydhøre og har en observerende holdning til barna gjennom hele dagen
Voksne spør barnet hva det har lyst til å leke med, ha på maten, osv.
Voksne setter ord på og bekrefter barnets ønsker, følelser og behov der det er naturlig
Voksne respekterer barnets mange ulike følelser og behov
Voksne forklarer og begrunner så godt vi kan når barnets ønsker ikke kan etterkommes.

PRAKTISK INFORMASJON:
NB: PLANLEGGINGSDAG 22. januar. Barnehagen er da stengt!
Sjekk jevnlig om barnet ditt trenger mer byttetøy og om det er skittent tøy som må tas hjem
Vi sender SMS når barnet trenger påfyll av bleier eller dersom vi ser noe som mangler
Syke barn / barn med nedsatt almenntilstand må holdes hjemme. Barn kan være syke uten å ha feber.
Omgangssyke: Hold barnet hjemme minst 48 timer etter siste oppkast eller diarébleie pga smittefare.
Ring eller send SMS om morgenen dersom barnet er syk eller skal ha fri.

Vi ønsker store og små et riktig Godt Nytt År!
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