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EVALUERING AV MÅNEDEN SOM GIKK:
Januar måned begynte med at vi tok i mot tre nye barn hos oss på Grønn, noe
som var både spennende og veldig hyggelig! Kjekt å bli kjent med både barn og
foreldre! Noah, Hailey Jess og Majus, har alle funnet seg godt til rette og ser ut
til å trives godt hos oss på Grønn, noe vi er utrolig glade for!
Vi feiret Rikke 2 år og Noah 1 år. Hipp-hurra!!!
Vi la stor vekt på god tid til å være sammen med barna i lek og samspill, inne som
ute. Det å skape gode dager med forutsigbarhet og trygghet har vært viktigst
av alt denne måneden. Vi har hatt gode dager og fått gode rutiner. Dagene flyr!
Vi tar det som et tegn på at Grønn er en god plass å være for oss alle. Gode
tilbakemeldinger fra dere foreldre sier oss at det er en oppfatning dere deler.
Det kan nok bli litt «høyt under taket» noen dager, så vi jobber litt med regler
og bordskikk, noe vi er nødt til å ha dersom alle skal ha det trivelig, trygt og
godt. Vi ser at gruppa fungerer best når vi har utelek på morgenen og aktiviteter
inne etter soving. 8 av 10 barn sover fortsatt på dagtid på vår avdeling.
Nå som gruppa har funnet roen og alle barna er blitt trygge, var det tid for å få
barnevognene ut fra grupperommet, slik at dette kunne frigjøres og brukes til
lek og aktivitet. Med 10 barn trenger vi plassen! Nå har vi to jenter som ikke
sover lenger og 3 barn som fortsatt sover i egne vogner i gang og garderobe.
De resterende 5 barna sover nå på madrass inne på grupperommet, og denne
overgangen har faktisk gått over all forventning! Det er minst 2 voksne inne
sammen med barna når de skal sovne, og en voksen blir der inne til de første
våkner / skal vekkes og om mulig til alle er våkne. Dette for å unngå at de andre
barna blir unødig vekket hvis noen våkner og gråter. De som skal opp blir fulgt ut
til den/de voksne som er inne på avdelingen med de våkne barna. Vi ser at barna
synes det er deilig å ligge på madrass; de er friere når de kan snu seg og også
ligge på magen eller på siden. Og ikke minst: de slipper å ha på sele.
Januar kom også med klinkis, snø og mye surt vær. Pga. tilvenning av nye barn og
isete føre ble det ingen turdager på oss i januar – men nå er vi snart i rute igjen!
Vi hadde satt oss følgende mål for måneden som gikk:





De nye barna våre skal finne sin plass og føle seg trygge og ivaretatt.
Skape en god gruppefølelse der alle er like viktige for fellesskapet
Barna skal oppleve at de kan påvirke sin egen hverdag
Barna skal oppleve å bli hørt og tatt på alvor

Disse målene mener vi at vi i stor grad har klart å nå. Vi vil jobbe videre med
disse målene, da dette er viktige områder vi ønsker god kvalitet på over tid.

MÅNEDEN SOM KOMMER:
Februar starter med joik og «Sameuka» 2018. Hele denne uka vil bli viet samene
og vi skal finne på mye kjekt! Rammeplan for barnehagen sier at barnehagen skal
gi barna kjennskap til samene som urnorsk folkeslag og samenes levesett.
Vi skal på ulike måter og gjennom varierte aktiviteter gi barna noen glimt av den
samiske egenarten og kulturen. Vi starter med felles samling for barnehagen på
mandagen, der store og små samles inne på Rød. Ellers skal vi i løpet av uken høre
samisk musikk, vi skal ha lassokasting og samisk dans ute. Det blir lagt opp til
ulike formingsaktiviteter der vi bruker de samiske fargene til å bl.a. pynte
samiske flagg. Vi skal kose oss med ostesmørbrød ute i grillhytta, og slappe av
og lytte til samisk musikk inne. Vi skal helt sikkert også joike litt!
Uka blir avsluttet med samisk fest, da blir det servert finnbiff (reinsdyrkjøtt)
med godt tilbehør til middag for hele barnehagen! Da blir bordene pyntet med
duk og bånd i samiske farger! Dette er noe som har blitt en tradisjon hos oss.
Majus fyller 1 år 16. februar og vi gleder oss til å feire ham den 15. Hurra!
Vi benytter også anledningen til å gratulerer Majus og familien hans med
Lithauens nasjonaldag som tilfeldigvis er på Majus sin bursdag den 16.
Februar er også karnevalsmåneden, og dette er alltid spennende! Det pleier å
være en kjekk og livlig dag. Når det gjelder kostyme, er dette helt opp til dere
og barna hva hver enkelt skal kle seg ut som; og om dere velger å bruke noe dere
har eller kjøpe ferdige antrekk.

NY HJEMMESIDE:

Veldig kjekt og spennende med nye hjemmesider!

Håper dere går inn og gjør dere litt kjent! Planene våre vil fra nå av ligge under
fanen «UKEPLAN» på hjemmesiden, og ikke bli laget som «kalender» med bilder
som dere er vant til. Etter hvert vil vi også legge ut mer bilder mm.

MÅL FOR SATSNINGSOMRÅDET «MEDVIRKNING»:


Barna skal bli sett, lyttet til og tatt på alvor i sin hverdag og ha
mulighet for å påvirke avgjørelser som angår dem selv.



Barna skal delta aktivt i forberedelser og aktiviteter

Metode for å komme nærmere våre mål:


Voksne som lytter, tar på alvor og legger til rette så godt det er mulig
slik at barna føler seg sett og ivaretatt i ulike situasjoner gjennom dagen.
Barna får være med på å ta valg og si hva de ønsker der det er mulig.



Barna er med på å pynte avdelingen til samisk fest og karneval



Barna velger hvordan de vil pynte sine flagg og masker

MÅL FOR SATNINGSOMRÅDET «MANGFOLD»:


Barna skal oppleve at hver enkelt er betydningsfull for gruppa



Barna skal få en begynnende kjennskap til samene og deres kultur.

Metode for å komme nærmere våre mål:
 Hvert barn blir sett, tatt i mot, sunget om og «løftet fram» i gruppa
 Lese enkle bøker og se på bilder fra samisk kultur og hverdag
 Lytte til samisk musikk
 Forsøke å joike barnesanger som barna kjenner godt fra før
 Barna opplever glede over delta i lek, aktivitet og fest sammen

MÅNEDENS FOKUSORD

SAME

REINSDYR

SAMISK FLAGG

PRAKTISK INFORMASJON:
 Det er ønskelig at foreldre på Grønn bruker Grønn sin inngangsdør og ikke
går gjennom Gul sin dør/garderobe.
 Gå inn på hjemmesiden vår og kryss av for tillatelser osv.
 Ring eller send SMS når barnet har fri eller er syk.
 Barn med feber eller dårlig almenntilstand skal ikke være i barnehagen.
 Husk å holde barnet hjemme 48 timer etter siste diarébleie/oppkast.
Dette for å unngå smitte / epidemi i barnehagen.
 Se til at barnet alltid har nok byttetøy, tenk fra innerst til ytterst!
Ha både dress og regntøy i barnehagen
 Sjekk om det er skittent eller vått tøy som skal hjem til vask.

Vi ønsker dere alle en fin februar måned!
Marianne, Solveig, Janne Lise og Marit Elin :-)

