Blåveisen
Oktober
2017

Måneden som har vært:
Oktober er over og høsten er over oss for fullt. Vi har kasta ut
grønnsaks plantene våre og har planer om å plante nye til våren.
Vi var også veldig heldig som hadde besøk av tromme mannen. Han
engasjerte barn og voksne på sin sedvanlige måte. Med spilling og
synging.
Vi har brukt måneden på å forberede oss til FN-dagen. Vi har snakka
om at vi er forskjellige noen kommer fra andre land og noen kommer
fra Norge. Mangfoldet er stort og vi er alle ulike men like viktige for
hverandre på Blå.
Vi har også hatt fokus på brannvern denne måneden. Førskolebarna
har vært på brannstasjonen og var med på et opplegg om Bjørnis vi
kjører dette opplegget videre på førskolebarna. På avdelingen har vi
snakka om røykvarsler, bruk av fyrstikker, brannøvelser og vi har
utført brannøvelse i barnehagen.
De nye barna har begynt å få oversikten over rutiner og hvordan vi
ønsker at ting skal være på Blå. Oversikt over alt som skjer.
Vi har hatt fokus på det å dele på ting og det å si unnskyld har vi
hatt fokus på nå skal vi gå over til andre bøker enn de to bøkene som
vi har brukt en del. Det er fortsatt kanin og pinnsvin som er
hovedpersonene i boka.
Vi har også denne måneden på å telle masse sammen med
geitekillingen og vi teller hverandre, teller tallerkener når vi dekker
bord.
Vi har hatt foreldre samtaler med de fleste resten skal vi ha
samtaler med i starten av November.

Måneden som kommer:
«Sosialkompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen
med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger
som utvikles gjennom sosialt samspill.»
Vi ønsker at barna skal fungere godt sammen ha gode ferdigheter
kunnskaper og holdninger som de utvikler i et sosialt samspill i den
viktige leken. Vi voksne skal støtte barnas initiativ slik at alle får
være med i leken, oppleve vennskap og beholde venner.
Tiltak:
Vi ønsker å ha fokus på det å snakke sammen det er viktig ikke bare
være fysiske. Vi vil bruke opplegget om kanin og pinnsvin og den
boken som omhandler det å snakke sammen. Denne boken skal vi
bruke i samling og ellers uformelt i barnehage hverdagen.
Mangfold og gjensidig respekt.
Vi vil bruke mer tid på mangfold og gjensidig respekt dette bygger
videre på det som vi snakket en del om i oktober i forkant av FN
dagen.
«Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke,
handle og leve på.» (Rammeplanen 2017)
Vi skal snakke om at alle barna er like viktige inne på Blå. Alle er
forskjellige vi er et mangfold av mange ulike personligheter og
personer. Alle skal bli respektert for den de er. Det kan være å svar
når noen andre snakker til deg, hvis noen snakker sammen må vi vente
til de er ferdig før de får svar.
Tiltak:
Snakke med barna om disse tingene samling.

Foreldremøte blir den 8. november kl.: 1900 på Brakahaug skole
anbefaler alle å ta turen for å høre hva to flinke damer har å si om
Trygghetsirkelen. Gi beskjed til personalet om du/dere har mulighet
til å komme.
Vi har for tiden noen skoleelever hos oss Tollak og Vetle. Vi har også
barnehagelærer studenten Siri hos oss igjen for siste gang.
HUSK PLANLEGGINGSDAG FREDAG 10. NOVEMBER barnehagen
er da stengt.
Det er snart flyttetid husk at alle må ta med hjem alle ting
fredag 03.11, se utlevert nyhetskriv fra styret. Vi skal bruke
inngangen
E-post: blaa@lysskar.no
Telefon: 46639545
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