ÅRSPLAN 2011/2012

”BYHAUGEN BARNEHAGE
SKAPER GODE MINNER”

Visjonen:
”Byhaugen barnehage skaper gode minner”

Visjonen skal i vareta barn, voksne og foreldre. Visjonen skal være et
arbeidsdokument, kvalitetssikring, og en definisjon på hvem vi er og hvordan vi vil at
barn og voksne skal ha det i de årene de tilbringer i Byhaugen Barnehage.

”Byhaugen barnehage skaper gode minner”

Vennskap

– barna skal ha en venn i barnehagen

Voksenrollen

– barna skal oppleve bevisste, tilgjengelige og engasjerte voksne.

Erfaringer

– barna skal få gode erfaringer

Tema 2011/2012
”barn og voksne i bevegelse”

Barnehagen vår ligger fantastisk til på Byhaugen, med flott natur rett utenfor døren. Vi er utrolig stolte over uteområdet vårt og ønsker med
valg av tema og ta hensyn til dette. Fokus blir fysisk aktivitet - kropp - helse og sunn mat.
Temaet vårt heter
Barn og Voksne i bevegelse
Vi vet alle at barna liker og være kroppslige aktive. Barna utforsker og oppdager ting med hele seg, de smaker, tar på ting og bruker hele
kroppen sin i lek inne og ute. Barn bruker også kroppen sin til og uttrykke seg. Dette er en naturlig del av barnas hverdag, men vi ønsker og
sette enda mere ord på og få flere opplevelser med det naturlige/hverdagslige rundt oss, som kroppen vår, naturen, mat o.s.v. Rammeplanen
sier at : ”gjennom kroppslig aktiviteter lære barna verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barna seg
erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av stor betydning for å
utvikle en sunn kropp”.(2006:35).
Vi har fått innvilget prosjektstøtte fra Stavanger kommune som skal gå til årets tema. Prosjektet skal ha fokus på fysisk fostring gjennom
INSPIRASJON—MOTIVASJON—LIVSGLEDE!
Det er utarbeidet en egen prosjektbeskrivelse i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste, RAFT-klinikken. Personalet skal underveis i
prosjektet bli kurset og få inspirasjon gjennom eksterne veiledere fra Raft. Det er og satt ned ei egen prosjektgruppe på huset med Randi
Roaldkvam som leder.
HOVEDMÅL: Vi vil at barn og voksne skal være i bevegelse, og at barna skal oppleve mestringsglede. Fokus på bevegelsesglede, natur,
kosthold og at aktivitetene blir lagt til rette for barnets utviklingsnivå.
Hvordan skal vi gjøre dette :
Inspirasjon— motivasjon—livsglede er noen ord vi skal bruke i hverdagen for å sette fokus på barn og voksne i bevegelse.
Vi skal ha forskjellige aktiviteter, vi skal prøve nye ting, ha mange turer lange og korte, minirøris, aktivitetsdager for barn og noen hvor
foreldre blir invitert. Det vil bli fysiske aktiviteter som er tilpasset de ulike aldersgruppene.

Vi jobber i Byhaugen barnehage
TUSENFRYD

Tonje Haddeland
Pedagogisk leder 100%

Nina Førland
Pedagogisk medarbeider 100%

Siri Bjerklund
Pedagogisk medarbeider 90%

Lisbeth Risanger
Barne og ungdomsarbeider 10%

Lone Marie Olsen
Pedagogisk leder 50%

Tone Lise Rydningen
Pedagogisk medarbeider 90%

Maren Voll
Pedagogisk medbeider 100%

Marianne Olsnes
Pedagogisk medarbeider 100%

Sigrid Bergsvik
pedagogisk medarbeider 90%

Kirsten Ø. Røed

HVITVEIS

Lene P Bye
Pedagogisk leder 50%
NATURGRUPPA

Randi Roalkvam
Pedagogisk leder 100%

Pedagogisk
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Vi jobber i Byhaugen barnehage

BLÅKLOKKE

Verena Jansen
Pedagogisk leder 100%

Torunn Berg
Førskolelærer 100%

Grete Egeland
Pedagogisk medarb. 90%

Helene Haaland
Ekstra pedagogisk
medarbeider 80%

Lisbeth Risanger
Barne og ungdomsarbeider 30%

RØDKLØVER

Marita Knutsen
Pedagogisk leder 100%

Reidun Rygg Meland
Pedagogisk medarbeider 80%

Vibeke Qvanvik
Pedagogisk medarbeider 80%

Lone Marie Olsen
Førskolelærer 40%

Lene P. Bye
Ass. Daglig leder 50%

Lisbeth Risanger
Ekstra på huset 40%

Randi Roalkvam
Prosjektleder 20%

KONTORET

Hege Tønnessen
Daglig leder 100%
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Barns medvirkning
”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til

aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med
dets alder og modenhet.” (Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning)
Alle barn har ytringsfrihet og skal ha muligheten til å påvirke sin egen hverdag.
Dette er en rettighet som vi finner i FNs Barnekonvensjon, og som personalet skal legge til rette for i sitt pedagogiske arbeid i barnehagen.
I dette legges at barna innenfor barnehagens virksomhetsplaner og aktiviteter får mulighet til å påvirke innholdet. Samtlige barn skal
oppleve at de blir hørt og forstått og at de innenfor gitte rammer får være delaktige i å forme ulike aktiviteter og opplegg.
Det å påvirke sin egen hverdag vil ikke si det samme som at barna skal bestemme alt, men at voksne er lyttende og
oppmerksomme på barnas tanker og meninger.
Medvirkning er ingen teknikk eller metode, men noe som skal ligge til grunn for alt arbeid i barnehagen. Det er personalets ansvar å
oppmuntre barna og ta dem på alvor slik at deres meninger og synspunkter kommer frem. Et personale som viser interesse og
nysgjerrighet overfor det barna har å meddele viser en respektfull og anerkjennende holdning. Vi skal ta vare på barnas kreativitet,
nysgjerrighet og deres evne til å utvikle gode samarbeidsevner.
Mål:





Barna skal få delta i daglige gjøremål, for eksempel tilberedning av mat
Barna skal ha innflytelse i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av tema
Morgensamling der barna deltar i planlegging av dagens gjøremål og innhold
Barnesamtaler for kartlegging, dokumentering og registrering av barnas trivsel og ønsker og behov for medvirkning i barnehagen
Hvordan gjør vi dette :

Avdelingene har ordenshjelpere - som har oppgaver når det er lunch og ettermiddagsmåltid.

Vi lytter til hvert enkelt barn - tar de på alvor

Barna skal få si sin mening om ting som angår de

Barna skal få velge aktiviteter selv, når det er mulig

Personalutvikling
Personalutvikling/opplæring
Byhaugen barnehage satser på utvikling/opplæring av oss ansatte. Vi går på forskjellige kurs og vi kan ta forskjellige videreutdanninger.
I barnehageåret 2011/2012 skal vi ha assistenter/fagarbeidere på kurs - vi melder på 2stk som går på et kursforløp som går over hele høsten,
evt. vår—dette er andre året for vår barnehage med dette opplegget.
Kurset heter : Smått og stort kursholder er Ann Madland. Temaer som det jobbes med er: arbeid med enkelt barn og barn i gruppe—
foreldresamarbeid—lek—læring—barn med særskilte behov og egen identitet og rolle som assistent/fagarbeider.
Vi har pedagoger som har tatt videreutdanning i ICDP - så vi har flere som er ICDP veiledere og kan ha kurs for våre egne ansatte og dere
foreldre. Vi skal melde på 1 eller 2 pedagoger til ICDP veiledningen.
Vi har 1-2 pedagoger som skal få gå i gruppe og få veiledning, dette er et prosjekt i regi av Stavanger kommune. Proffesionsveiledning for
nyutdannet førskolelærere.
I år har vi et samarbeid med RAFT, vor bedriftshelsetjenste hvor vi vil få mere opplæring om fysisk aktivitet og hva det er godt for. Dette er
både praktisk og teoretisk.
Vi har studenter fra universitetet og her vil det også være utvikling for oss, da vi får innspill til det vi gjør og får innsikt i hva som er oppe i
tiden på førskolelærerutdanningen.
2010/2011 har vi hatt personalutvikling med Liv Berit Tønnesen. Liv Berit har coachet/veiledet oss, hele personalgruppen— ledergruppen enkelt personer. Vi har jobbet med voksenrollen, det å kunne se det enkelte barn og at alle er likeverdige partner. Vi har hatt fokus på vår egen
rolle i samhandling med barn og voksne, der vi måtte reflektere over hvordan vi selv er i møte med barn og voksne. Vi er mer åpne med
hverandre, vi er mer bevisst på hva som er vår utfordring i en hektisk hverdag i barnehagen. Vi har jobbet med og finne konstruktive metoder
for og gi tilbakemeldinger til hverandre—gjerne litt humoristisk. Vi har lært mye om barnegruppen og at vi må kunne endre oss. Ha barna
fremst i tankene når vi er på jobb. Vi har hatt en lærerik prosess med Liv Berit og dette er noe som vi tar med oss videre i arbeidet vårt.

Tradisjoner
Vi har noen tradisjoner som er faste i løpet av barnehageåret.
Vi har fast fellessamling for hele huset 2—3 fredager i måneden, hele året.
September

Foreldremøte
Aktivitetsdag for barn og foreldre

Oktober

Dugnad - foreldre jobber 3 t for ett barn, 4,5 t to eller flere. Alternativ er å bet. Kr 1000,- for ikke å delta på dugnad.
Verdensbarnedagen: Vi har fellessamling med barna på dagen. Opplegg på ettermiddagen for barn og foreldre, hvor det er mulighet for å
se på barnas kunst, kjøpe middag og vi har utlodning.

se
Desember

Julekonsert i Bjergsted—symfoniorkesterets gave til byens barnehager
Luciadagen - foreldrene inviteres på kaffi og lussekatter
Juleverksted/Juleforestilling
Nissefest
Adventsamling hver mandag formiddag

Februar

Bollemandag
Vinterfest festkomiteen arrangerer (foreldre)

Mars

Påskeforberedelser
Påskefrokost –vi inviterer foreldre/søsken til frokost
Påskesamling– for barna, kanskje kommer påskeharen

April
Temafest: Dette er vårt karneval. Vi jobber i forkant av dagen med utstyr til rommene og klær som vi skal ha på oss. Vi skal ut på en reise
sammen og ha en kjekk tur som handler om tema. På ettermiddagen er det mulighet for foreldre og komme å se og oppleve litt hvordan vi
har hatt det på reisen. Barna underholder også for foreldrene.
Foreldremøte
Dugnad - foreldre jobber 3 t for ett barn, 4,5 t for to eller flere, barn. Alternativ er å bet. Kr 1000,- for å slippe dugnad.
Mai

Vi markerer grunnlovsdagen
Kardemommebytur for de eldste –med overnatting, foreldre betaler selv.

Juni

Sommerfest for foreldre og barn
Fellestur for alle barn og voksne
Vi inviterer seks-åringene som har sluttet året før.

Juli

Sommerbarnehage med tema-uker i juli 4 uker
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Kontoret 51566611/91146185
Rødkløver 51563214

Blåklokke 51563212
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Naturgruppa 51563213 post@byhaugen-barnehagen.no
Hvitveis 51534216 www.byhaugen-barnehage.no

En primærkontakt er en voksen
som har ”et spesielt øye” med ditt
barn. Ved å dele barnegruppen
mellom de ansatte, sikrer vi at
alle barna blir sett og får den
omsorgen det skal ha hos oss.
I tilvenningsperioden er
primærkontakten spesielt viktig,
fordi den da har ansvar for
barnets inntreden i barnegruppen.
Primærkontakten skal stå for
trygghet og nærhet, og hjelpe
barnet til å fungere sammen med
de andre ungene.
Primærkontakten skal i løpet av
dagen, både inne og ute, ha
positiv kontakt med sine
primærbarn. De skal prate, leke,
oppmuntre og trøste i de nye
situasjonene barnet ditt møter i
løpet av barnehagedagen.

FORELDRESAMARBEID
I følge rammeplanen er det foreldrene som har ansvar for barns oppdragelse. Foreldrene og barnehagens personal har et felles ansvar for
barnas trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Med samarbeid
menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Foreldrene må være trygge på at barna deres blir sett og
respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Barnehagen må være lydhør for foreldrenes forventninger og ønsker både som
enkeltpersoner og gruppe.
I august er det mange som møter barnehagen for første gang. Vi er opptatt av at tilvenningsperioden blir best mulig for barnet og
foreldrene. Noen barn trenger lang tid på å bli trygge i barnehagen mens andre er trygge i løpet av de første dagene. Dette avhenger av
alder og tidligere erfaringer.
Barnehagen tilbyr to foreldresamtaler i året. Alle skal ha en. Under foreldresamtaler får en utvekslet erfaringer, dere får høre mer om
hvordan deres barn har det i barnehagen og det er mulighet for å stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger. Ønsker dere en
samtale utenom dette er det selvfølgelig muligheter for det. Foreldremøter arrangeres 2 gange pr. år høst og vår. Vårmøtet arrangeres i
samarbeid m/Fau—hvis dere har ønsker om tema—si ifra om dette til barnehagen og kanskje ditt ønske blir oppfylt.
Dere foreldre er alltid velkomne i barnehagen. Det er koselig når en mor eller far har lyst og anledning til å ta en kaffe kopp før de skal
på jobb. Dere foreldre er også velkomne til å delta på ulike aktiviteter og turer.
Vi setter utrolig stor pris på at dere foreldre gir beskjed om ditt barn kommer i barnehagen eller ikke enten det gjelder sykdom eller en
ekstra fridag. Dette er spesielt viktig for oss ved jule—påske—sommer—ferie, da flere av personalet kan ta ut sin avspasering i slike
perioder med mindre barn.
ICDP(Internationale Child Development programme) :ICDP programmet er utviklet som et forebyggende program med fokus på
samspill mellom omsorgsgivere og barn. I barnehagen velger vi å bruke ICDP programmet for å berike og utvikle samspill og relasjoner
mellom barn-voksen og barn-barn. Pedagoger og assistenter kan gjennom dette programmet jobbe med å bli bevisst på kvaliteten av
omsorgen og på det samspillet som er nødvendig for barnets følelsesmessige stabilitet, tilknytning og utvikling av ferdigheter. Vi har
utdannet flere av pedagogene med ICDP veiledningen. Vi har gjennomgått denne veiledningen med en del av personalet. Er det noen
av dere forelder som ønsker denne veiledningen ta kontakt med daglig leder, eller send oss en email. Det fokuseres på det
positive i ditt samspill med ditt barn.
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I følge rammeplanen er det foreldrene
som har ansvar for barns oppdragelse.
Foreldrene og barnehagens personal har
et felles ansvar for barnas trivsel og
utvikling. Det daglige samarbeidet
mellom hjem og barnehage må bygge
på gjensidig åpenhet og tillit. Med
samarbeid menes regelmessig kontakt
der informasjon og begrunnelser
utveksles. Foreldrene må være trygge
på at barna deres blir sett og respektert
og får delta i et fellesskap som gjør dem
godt. Barnehagen må være lydhør for
foreldrenes forventninger og ønsker
både som enkeltpersoner og gruppe.
Hva er en venn:
En venn:
- Kan trøste, dele og hjelpe
- har medfølelse
- kan samarbeide
- kan vente på tur
- tåler at du har andre venner
Foreldresamtaler/møter:
Vi tilbyr to
foreldresamtaler i året.
Vi arrangerer to
foreldremøter, et høst og
et vår, med ulike tema.

Antall, rom og form
”Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger” .

(Rammeplanen 2006)
Barn er ofte nysgjerrige, og det er en god egenskap som vi bør stimulere. Men det er ikke slik at barn nødvendigvis fortsetter å
være nysgjerrige helt av seg selv. De trenger ofte hjelp til å holde nysgjerrigheten ved like, til å utvikle den og stimulere den.
Matematikk er en del av barnas hverdag. Barna er matematiske på ulike nivå, og derfor er det viktig at vi legger til rette ut fra barnas
utviklingsnivå. Vi voksne skal være inspirerende og gode rollemodeller.
For at barna skal utforske og undre seg er det barnehagens ansvar legge til rette for tidlig og god stimulering. Leken er drivkraften i
utviklingen av barnas matematikk. Barna bruker sine begreper i leken, og leken utvider forståelsen. Barn er matematiske, de utforsker
og leker med former, mønster og mål. Barna teller fordi de har glede og nytte av det. Eksempler på aktiviteter i barnehagen er: Bl.a.
legobygging, konstruksjonslek, puslespill, m.m.
Mål :
Barna utforsker og leker med tall og former
Barna tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper
Barna utforsker og leker med form og mønster
Barna erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne

Hvordan gjør vi dette: spille spill - konstruktionslek - telle i samlinger - vi bruker matematiske begreper - måle/veie ved
matlaging - bruke mattemeisen
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DUGNAD
Det er dugnad to ganger
per år for alle
andelseiere, en på høsten
og en på våren.
Man deltar 3 timer for
ett barn og 4,5 timer
dersom man har to barn.
Alternativt kan man
betale kr. 1000 for ikke å
delta.

Kropp, bevegelse og helse
”Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barna seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder”.
(Rammeplanen for barnehagen 2006)
I år har vi valgt å legge ekstra vekt på dette fagområdet i forhold til temaet vårt som er ”barn og voksne i bevegelse”. Hver
avdeling velger sin måte å jobbe med fagområdet på, så nærmere og mer konkrete informasjon vil komme i månedsskriv fra
avdelingen. I år skal vi vektlegge en del felles aktivitetsdager for hele barnehagen—ha en del aktivitet på ettermiddag som er
beregnet for både barn og foreldre.
I Byhaugen barnehage har vi et flott uteområde som innbyr til allsidig motorisk lek. Det er naturlig for barn å være i
bevegelse og gjennom erfaringer med turer i ulendt terreng og minirøris (gym til musikk) ønsker vi å gi barna positive og
allsidige mestringsopplevelser i forhold til egen kropp og bevegelse. Gjennom gode mestringsopplevelser vil barna få et sunt
selvbilde og en positiv selvoppfatning. Vi legger også vekt på et sunt og godt, kosthold og god hygiene.
Mål:
Få et positivt syn på egen kropp
Oppleve bevegelsesglede
Vite noe om hva kroppen trenger for å være sunn og frisk
Hvordan gjør vi dette:
vi oppfordrer til fysisk aktivitet og støtter barnet når det utforsker nye ting.
Minirøris hver uke
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Rap Barn i bevegelse
Ref: Barn i bevegelse La kroppen få hoppa og danse og le, barn i
bevegelse - ut i naturen for å se!
1.I år vil me ha fokus på
Det som me har fra topp til tå
Og som bevege seg rundtomkring
Kom alle sammen - ut å spring
2. Kroppen vår vil me altid bevega
Hvis ikke komme me nok til å trega
Og med goe sunne mat
Blir an jaffal ikke lat !
3. Me drar på oss regntøy. Shorts eller
dress
Og pakke sekken uten no stress
Går ut på tur i skog og mark
Ser itte blomster, mus og bark
Ref: Barn i bevegelse La kroppen få hoppa og danse og le
Barn i bevegelse Ut i naturen for å se !
4. me ønske at alle de søte små
Goe erfaring og kunnskap ska få
Sommer, høst, vinter å vår
Dette blir et supert år !!
5. Me ska lega, bada og danse
Kjenna på alle våre sansa
Me ska i alle fall legga te rette
For hverdagen i BEVGELSE!
Tonje Haddeland

Etikk, religion & filosofi

” Religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger Religion og livssyn legger
grunnlaget for etiske normer.”(Rammeplanen 2006)
Gjennom dette fagområdet vil vi å få kjennskap til andre religioner og andre måter å leve på. Vi vil gjennom dette utvikle toleranse og interesse for
andre kulturer, religioner og måter å tenke på. Vi som voksne skal møte barnas tro, spørsmål og undring med respekt og alvor. Vi går på
kirkebesøk i Tasta Kirke ved jul og forteller julebudskapet. Vi har påskesamling hvor vi forteller om hvorfor vi feirer påske. Er det noen som ikke
ønsker å gå i kirken, gi beskjed. De som velger å ikke gå i kirken, får et annet opplegg.
Vi er opptatt av å vise barna hvordan vi er med hverandre, og hvordan vi vil at andre skal være med oss. Vi legger spesielt vekt på omsorg og
respekt for hverandre.
Mål:
Barna får kjennskap til religion og livssyn
Barna får kjennskap til etiske normer og holdninger i forhold til hva som er rett og galt
Lage rom for undring og undre oss sammen med barna
Hvordan gjør vi dette:
Samtaler med barn, planlagte og spontane samtaler
Vi lærer om kristne høytider og har forberedelser i forkant av eks. jul/påske
Voksne er gode rollemodeller—vise respekt og omsorg

Desember 2011
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Mandag

Tirsdag

Onsdag
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Advents Samling
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samling

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1
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8
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18

Juleforestillin
g og
juleverksted

13
LUCIA feiring med
Lucia-tog

14
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Advents samling
NISSEFEST

20

21
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24 julaften

52

26 2. juledag
BHG stengt

27

28

29

30

31 nyttårsaften
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Adventsamlinger i desember:
Vi får besøk av fire forskjellige
engler som kommer med et
julebudskap til barna.
Den første søndag i advent:
Den blå engelen kommer på
besøk og har med seg budskap
om forberedelser til julen-at
alle kan forberede julen ved å
synge og tenne lys i mørket.
Den andre søndag i advent: Vi
får besøk av en rød engel i dag
som har med seg en stor kurv av
reneste gull og kjærlighet. Han
minner oss på at vi må ha
omsorg og kjærlighet for
hverandre.
Den tredje søndag i advent:
Kommer den hvite engelen. Han
kommer med budskapet om
godhet varme.
Den fjerde søndag i advent: Den
fiolette engel kommer i dag med
budskapet om at det vonde skal
bli godt igjen.
.

Kontoret 51566611/91146185
Rødkløver 51563214

Blåklokke 51563212
Tusenfryd 51534215

Naturgruppa 51563213
Hvitveis 51534216

post@byhaugen-barnehage.no
www.byhaugen-barnehage.no

Kunst, kultur og kreativitet
"Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til å selv uttrykke seg estetisk"
(Rammeplan for barnehager, 2006)
Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av
muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon.
Byhaugen barnehage skal inspirere barna og legge til rette for barns skapende arbeid. Vi skal fange opp barns interesser og spille på
deres fantasi og kreativitet. Barna skal bli kjent med vår kulturarv og utvikle det skapende i seg selv gjennom de estetiske fagene forming,
musikk, dans og drama. Vi har formingsrom, hvor vi kan utfolde oss—vi har scene ute som vi bruker flittig.
Barna skal få ta i bruk egen fantasi, kreativ tenking og skaperglede. Det er viktig at vi som voksne sørger for at barna har tilgang til bøker,
bilder, instrumenter og utkledningsutstyr. Formingsaktiviteter vil i hovedsak bli knyttet opp til temaet vårt og etter årstidene/høytider.
Barnehagen skal bidra til at barna får oppleve sang, musikk og drama innen og utenfor barnehage og å oppleve lokale og nasjonale
kulturverdier.
Mål:
Barna skal få prøve ut ulike uttrykksformer som forming, musikk, dans, drama, tekst og fortelling – dramatisere for andre (stå på scenen)
Lage utstillinger av egen kunst, tekstskaping fra opplevelser o.l
Ta i bruk fantasi og skaperglede
Hvordan gjør vi dette:
Ha formingsaktiviteter med ulike materialer
Øve på opptreden for hverandre
Bruke kulturtilbud i byen

Januar 2012
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Barn skaper sin egen
kultur ut fra egne
opplevelser. Gjennom
rike erfaringer med
kunst, kultur, og estetikk
vil barn få et mangfold
av muligheter for
sansing, opplevelser,
eksperimentering,
skapende virksomhet,
tenking og
kommunikasjon.

Natur, miljø og teknikk
”Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær.”

(Rammeplan for Barnehager 2006)
I år har vi valgt å legge ekstra vekt på dette fagområdet i forhold til tema vårt som er ”barn i bevegelse”. Hver avdeling velger
sin måte å jobbe med fagområdet på, så nærmere og mer konkrete informasjon vil komme i månedsbrev fra avdelingen.
I Byhaugen barnehage bruker vi naturen aktivt og vi har flotte områder i nærmiljøet som skaper rom for opplevelser og
inspirasjon. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser til alle årstider og i all slags vær, og er en inspirasjonskilde i
forhold til estetiske uttrykk.
Barna skal få utforske og undre seg over naturens mangfold og få kjennskap til samspillet mellom mennesker, dyr og miljø.
Mål:
Barna skal få oppleve og være ute i alle årstider og gjennomføre ulike aktiviteter som passer til disse
Barna skal bli glad i å gå på tur
Barna skal lære om dyr og planter
Barna skal lære seg å observere og snakke om naturen
Hvordan gjør vi dette ?
Turdager hver uke hele året rundt—ut på tur aldri sur
Vi observere ting vi ser ute—tar med hjem og undersøker det.
Besøker miljøstasjon

Februar 2011
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Naturen gir rom for
mangfold av opplevelser og
aktiviteter til alle årstider og
i all slags vær
(Rammeplanen)
Her tas mattemeisen i bruk
ute på tur: Mattemeisen er
en sekk med masse
forskjellig utstyr til å holde
på med matte blant annet
ute i naturen.

Språk, tekst og kommunikasjon

”Tydelig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og
tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap.” (Rammeplanen 2006)
I Byhaugen barnehage legger vi til rette for et allsidig språkmiljø ved at vi for eksempel synger, forteller/lager historier, høytlesning, rim/
regler og gjennom sang og musikk. Videre skal barna blir kjent med språklige symboler som tall og bokstaver i ulike sammenhenger. Alle
barn skal møte voksne som er aktive lyttere og som oppmuntrer til samtaler og dialog. Leken er også en viktig arena for god
språkstimulering.
Mål :
I Byhaugen barnehage har vi som mål at alle barna skal tørre å ta ordet i både små og store forsamlinger og å delta i opplegg på scenen.
Alle barna skal få kjennskap til ulike tekster som rim, regler, eventyr osv.
Alle barna skal bli møtt i sin kommunikasjon av anerkjennende voksne.
Hvordan gjør vi dette:
Vi skal være lyttende, oppmerksomme voksne og vi setter ord på følelser
Vi synger- dramatisere - leser bøker
Vi opptrer for hverandre
Vi samtaler om det som barna er opptatt av

Mars 2012
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Vi legger vekt på og fortelle
gode historier – bygge opp en
forventning hos barna – så det
blir spennende, selv med enkle
teknikker. Vi bruker gjerne
eventyr og gjentar ofte og får
barna med i fortellingen. Vi kan
bruke eventyrene bl.a. når vi
har fellessamling og barna
opptrer på scenen for hverandre.

Lek og læring

”Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I
samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse.” (Rammeplan for
barnehagen 2006)

I Byhaugen barnehage legger vi tilrette for allsidig lek både inne og ute. Leken er indre motivert og er barnas egen
utrykksform, i leken lærer barna å ta hensyn til hverandre, ta andres perspektiv og å gå inn i roller og sin egen
forestillingsverden. Personalet i barnehagen vil observere leken, være tilgjengelige, engasjerte og sørge for at alle barna gjør seg
gode erfaringer gjennom leken. De som ikke deltar i lek eller blir holdt utenfor leken blir fulgt spesielt opp og alle skal ha en
venn!

” Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring.”
(Rammeplan for barnehager 2006)
I Byhaugen barnehage skal personalet ha en anerkjennende væremåte i forhold til barnas læring. Vi skal vise interesse for
barnas nysgjerrighet, vitebegjær og kunnskaper og vi skal legge tilrette for gode læringssituasjoner.

April 2012
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Leken skal ha
fremtredenen plass i barns
liv i barnehagen. Leken
har en egenverdi og er en
viktig side ved
barnekulturen. Leken er en
grunnleggende livs-og
læringsform som barn kan
utrykke seg gjennom

Overgang barnehage/skole
”Barnehagen

skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventurelt skolefritidsordning. Dette

skal skje i nært samarbeid med barnets hjem”. (Rammeplan for barnehager)

Nå er tiden snart inne for at de eldste barna i barnehagen skal over i skolen. Vi jobber for at barna skal få en så god overgang som mulig fra
barnehagen til skolen.
I barnehagen har barna gått sammen i alderslike grupper – her er de blitt godt kjent med hverandre og de snakker om hvem som skal på samme skole. Vi
snakker om det og være størst i barnehagen og at barna snart skal videre ut i livet til nye utfordringer.
Barna har avslutningstur til Kardemommeby – hvor de er bortreist en natt uten foreldre. Vi har en avslutning i barnehagen hvor vi takker farvel til barna.

Stortingsmelding nr. 41:Kvalitet i barnehagen påpeker: ”...både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med nysgjerrighet og
tillit til egne forutsetninger. Et godt samarbeid mellom barnehage og skole/SFO kan skape bedre forutsigbarhet, trygghet, helhet og sammenheng for barnet
i overgangsfasen. Målsettingen med å utarbeide felles retningslinjer forskole og barnehage er at fem—seks åringene skal få et mer enhetlig og likeverdig
tilbud og at det skal bli mer kontinuitet i læringsinnholdet fra barnehage til skole/SFO.
Stavanger kommune har utarbeidet konkrete føringer når det gjelder hvordan barnehager og skoler/SFO i Stavanger skal samarbeide slik at overgangen blir
til det beste for alle barn. Det er utarbeidet en plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole/SFO. Målsettingen med planen er:


Å sikre best mulig sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole/SFO



Å sikre at barn har fått informasjon om—og kjennskap til SFO før oppstart



Å sikre en trygg og god skolestart til det beste for barnet



Å overføre informasjon til det beste for barnet, i nært samarbeid foreldre/foresatte

Mai 2012
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Røvergruppå er med å stelle i
stand 17. mai feiringen for både
store og små i barnehagen. Vi går
i tog ned til
Tasta sykehjem
og synger 17.
mai sanger for
dem. Noen år har
vi hatt med oss Politikorpset!
Røvergruppå har også i mai
den årlige turen til
Kardemommeby. Dette er blitt
en tradisjon i barnehagen, og
det er stor stas å få reise der
alene.

Nærmiljø og samfunn

” Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet” (rammeplan for barnehager, 2011)
Barnehagen skal legge vekt på og styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur , kunst og kultur arbeidsliv, tradisjoner og
levesett.
Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.
Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn.
Mål :
Røvergruppa(5/6åringene)Arrangere 17 mai tog for hele barnehagen og invitere andre barnehager i området
Bli kjent på Tasta
Bruke nærområdene til turer, korte og lange
Besøke skoler—butikker—fotballbaner m.m på Tasta
Tur til kristiansand dyrepark
Hvordan gjør vi dette :
Barnehagen og Røvergruppa arrangere ”17 Mai tog” i nærmiljøet.
5/6åringene har et opplegg, hvor de blir kjent med nærområdet
Turdager 1-2 dager i uka
Røvergruppa planlegger sin tur til kristiansand

Juni 2012
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Byhaugen Barnehage
fyller 23 år.
Vi feirer med
bursdagsfest i juni.

Sommer i barnehagen

Hos oss samarbeider vi hele sommeren – vi er sammenslått når det er lite barn/voksne i barnehagen.
Sammenslåing stort sett i juli/august.
Ferielister er utarbeidet til mai og dere foreldre har satt opp ferie for deres barn – skal noe endres ta kontakt med styrer/ped.ledere. Men i
utgangspunktet skal ferien gå som oppsatt.
Dere får informasjon om hvor dere skal være og hvem som er på jobb.
Når det er nok barn til 2 avdelinger er vi oftest delt opp i små og store - men det kan være tider hvor alle barn er sammen på en avdeling.
Nå har vi hatt temauker i sommerukene to år på rad. Vi har høstet veldig god erfaringen med dette opplegget, det har rett og slett vært en
suksess så langt. Vi har hatt tema vann—tull og tøys uke—glad mat osv. Barna syns dette har vært veldig gøy og lærerikt. Det henges opp
dokumentasjon rundt på huset som blant annet bilder, formingsaktiviteter og annet.

I juli måned har vi temauker. Her vil det jobbes med felles tema 1- 2 uker om gangen.
Aktuelle tema f.eks. nærmiljø/samfunn – indianerland – mattemeisen - livet i fjæra—tull og tøys osv.
De som er på jobb lager program for årets tema og informerer om det er noe spesielt som skal skje og hvilke dager.
Barnehagen kan også velge og gå på tur om sommeren, og det er da viktig at dere foreldre gir beskjed om dere kommer sent en dag eller
tar fri en dag.

Juli 2012
Ønsker dere en god sommer
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Sommer i barnehagen vi
har tema uker - vi lager
egen sommerplan for
juli.

Samarbeidspartner til Byhaugen Barnehage





Stavangerprosjektet er et samarbeid mellom Stavanger Kommune og Universitetet i Stavanger som barnehagen er med på.
Gjennom prosjektet ønskes det å finne fram ferdigheter som førskolelærerbarna behersker og som er viktige i forhold til å lære å lese, skrive
og regne. Vi ønsker også å bidra til at barn som strever kan oppdages, og få hjelp så tidlig som mulig. Ønskes det mer informasjon kontakt
pedagogisk leder eller daglig leder.
Universitetet i Stavanger: Vi har inn gått en samarbeidsavtale med Universitetet som går over fire år. Det innebærer at det vil være
perioder med førskolelærerstudenter som skal få mest mulig praksiserfaring, og som vi skal
veilede i ulike hverdagssituasjoner.



Pedagogisk –psykologisk—tjeneste (PPT): PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre
samarbeidspartnere. PPT bidrar med kompetanseheving i barnehage og skole gjennom kurs og nettverk/konsultasjoner til de ansatte.



Barnevernstjenesten: Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller
utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.



Stavanger kommune: rapporter blir sent årlig og kommunen kommer på tilsyn ca. hver 3 år



RAFT : er vår bedriftshelsetjenste og de bistår med tiltak inenfor HMS jobbingen vår. Vi samarbeider med Raft om årets tema - som e
r”barn og voksne i bevegelse”



Helsestasjonen : har tverrfaglige møter med diverse representanter tilstede der barnehagen kan delta ved behov/hjelp
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Velkommen til
nytt
barnehageår!!

