PERIODEPLAN FOR AUGUST – HEBRON
Viktig å huske på:
 Barnehagefotografering blir fredag 4.september, kl.12.30. Fotograf Grinna kommer. Det
skal tas gruppebilde, samt enkeltbilde/søskenbilde om ønskelig.
 Plandager i august: Torsdag 13. og fredag 14.august – Barnehagen er stengt
Barnehagen har fått seg facebook-side, søk opp «Menighetens barnehage – Indre Østfold» og se
hva vi holder på med.
På grunn av coronasituasjonen fant vi ut at det ikke kunne bli vanlig sommeravslutning før sommerferien, men vi prøver å
få til en høstfest der vi ber inn foresatte utover høsten hvis myndighetene tillater det.
Vi kommer til å gå på tur flere dager i uken fremover. Det er fint om sekkene barna har med skift er gode å gå med. De må
bære sekk med eget skift og vannflaske når vi går på tur og da er det godt om sekkene har brystreim slik at sekken sitter på
ryggen og skulder-remmene ikke sklir ned. Vi ønsker at barnas tursekker inneholder 2 hele skift og solkrem. Ekstra utetøy,
skotøy, mer skift og varmt tøy kan legges i bag ved siden av.
De første ukene etter sommerstengt barnehage brukes til å bli kjent med hverandre, danne nye vennskap og bli trygge på
hverandre. Vi prøver å lage forutsigbare dager for barna og gjør de barna har lyst til og været tillater.
GULT NIVÅ FRA AUGUST
Det ser ut til at vi nærmer vi oss forsiktig en tilnærmet normal situasjon i barnehagen, men regler for avstand og hygiene
må fortsatt følges opp. Nå kan hele avdelingen være en gruppe (kohort), men vi velger fortsatt å dele avdelingen store deler
av dagen. Vi kommer til å legge opp til å være ute hele dagen fortsatt. Vi kan i noe grad også ha barna inne hvis det trengs,
men velger å innføre det litt forsiktig og gradvis. Vi kommer til å fortsette med at barna leveres og hentes ved porten. Vi har
fått tilbakemeldinger på at dette har fungert bra for barna og foreldrene og vi i personalet er glad for en slik løsning. Barna
må komme ferdig påkledd i uteklær, ha med sekk med skift og ellers det de trenger for en dag.
RØDT NIVÅ FRA AUGUST, mulig redusert åpningstid 07:45 – 16:15
Barna deles i faste kohorter(grupper) med faste voksne og eget oppmøte og avskjedssted. Det blir redusert åpningstid. Hvis
det er rødt nivå fra august blir gruppeinndeling og oppmøtested gitt beskjed om første dag
tilbake etter ferie. Gruppene har egne kasser med leker og holdes adskilt gjennom hele
uken. Barna må komme ferdig påkledd med uteklær, ha med sekk med skift og ellers det
de trenger for en dag.
Vi tar imot tre nye barn i august, samt et barn i september.
Vi ønsker Theodor, Mikaela og Georg velkommen til oss.
Endringer kan skje. Følg med på tavla!
UKE 32
og 33
3. – 14.
august

TEMA: Velkommen tilbake og tilvenning av nye og gamle barn
Vi blir kjent med hverandre, utforsker nærmiljøet og forbereder oss til
barnehageliv igjen.
Hva snakker barna om etter ferien? Har noen opplevd noe de vil
fortelle om?
Vi begynner med barnehagerutiner igjen. Forutsigbarhet og faste
rammer gir trygghet. Vi har samling, vasking, mat, hviling, frilek og
planlagte aktiviteter.

Mål
- Legge til rette for at barna får en
trygg og god start i barnehagen
- Barnas nysgjerrighet og interesser
følges opp i prosjekter og
gruppeaktiviteter. Prosjektene er
fordypning i barnas interesser og
kan foregå både over kortere og
lengre tidsrom (årsplan).
- Organisere barn og voksne, tid og
rom for å bli kjent med hverandre

UKE 34
og 35
17.- 28.
august

Vi følger med i grønnsakhagen om noe har skjedd i løpet av
sommerukene.

-

TORSDAG 13. OG FREDAG 14. ER BARNEHAGEN STENGT
TEMA: Velkommen tilbake og tilvenning av nye og gamle barn,
Nærmiljø

-

Hva snakker barna om etter ferien? Har noen opplevd noe de vil
fortelle om? Vi blir kjent og gjør oss kjent i nærmiljøet. Vi har
barnehagerutiner igjen.
Vi følger med i grønnsakhagen om noe har skjedd i løpet av
sommerukene.

-

-

-

Organisere dagene slik at det blir
tid til lek, ro, aktivitet og sunn mat
(årsplan)
Barnehagen skal være et trygt og
utfordrende sted der barna kan
prøve ut ulike sider ved samspill,
fellesskap og vennskap
(rammeplanen)
Bidra til at barna blir kjent med
nærmiljøet ved å introdusere
steder i nærmiljøet vi snakker mye
om
Gi barna gode opplevelser
utendørs
Bruke naturen som arena for lek,
undring, utforsking og læring
(rammeplan)
bidra til at alle barna kan oppleve
glede, humor, spenning og
engasjement gjennom lek
(årsplan).

TILBAKEBLIKK:
Våren 2020 har vært en krevende, utfordrende og annerledes tid på mange måter. Etter mange uker
stengt åpnet vi en annerledes barnehage. Vi har vasket, delt i grupper, vært bare ute, lekt med faste
barn og voksne og ropt til hverandre over sperringer. Ingen vet hva høsten 2020 har å by på, men
uansett hvordan det blir så går det greit.
Vi har lært mye av denne våren og vi vil ta med oss erfaringene videre. Vi har sett positiv effekt av
gruppedeling store deler av dagen og med kortere åpningstid har vi sett hva tettere bemanning og
økt voksentetthet har å si. Vi har sett glade barn som trives med å være ute og foreldre som er
positive til de nødvendige endringene som har blitt gjort. Vi i personalet har ikke ord for hvor glad vi
er i dere foresatte som har lagt så godt til rette for at hverdagen vår skal være enklest mulig. Dere
har vært flinke til å pakke sekker og ta med det som trengs, dere har fulgt de hygieniske tiltakene vi
har laget ved å levere/hente barna i porten og kle barna i rene klær og deres gode humør og
holdninger gjør våre dager lettere. Takk for at vi får ta med oss barna deres på nye sprell hver uke!
Tusen takk for dugnadsjobbing. Dere har gjort en flott jobb med uteplassen vår. Det ble veldig fint!

