Periodeplan for mars og april 2019 for Menighetens barnehage, avd. Hærland
TEMA: Sosial kompetanse og Vår/Påske
Vi prøver oss på en liten endring i månedsplanen og lager for to måneder av gangen. Dermed blir denne for
både mars og april.
Tirsdag 12. mars er «Barnehagedagen 2019» - Tema for i år er «Jeg lurer på…». Alle skolestartere i
kommunen er invitert til Mysen for å delta på et arrangement fra klokka 11 til ca. 13. De reiser med
buss/bil. Husk bilpute.
Torsdag 14. mars blir det PYSJFEST i barnehagen. Barna kan komme i pysj/nattøy denne dagen, og kan ha
med kosebamser og kosetepper om de ønsker. Det blir servert frokost i barnehagen fra klokka 8, og det blir
hvilestund i samling denne dagen.
Torsdag 4 april blir det påskevandring i kirken. Vi blir kjørt med buss til kirken. Barna må være i barnehagen
senest klokka 9, og sett igjen bilstol/sete til barna. Barna som født i 2013 og 2014 reiser i kirken.
Vi servert varmmat to ganger i uken, en meny vil bli hengt opp i gangen slik at dere kan følge med på hva
som serveres hver uke. Siden vi ønsker å bli en helsefremmende barnehage vil det bli et stort fokus på å
spise variert og sunt.
Det ble satt en dato for sommeravslutningen på forrige foreldremøte. Datoen er 28. juni og vi ønsker at alle
kan komme siden dette er siste sommerfesten før avdelingen blir flyttet. Si ifra om denne datoen ikke
passer, slik at vi kan finne en annen dag om mange ikke kan komme.
Periodeplanen blir lagt ut hver måned på barnehagens hjemmeside( www.menighetensbarnehage.no ).
I en periode vil vi nå jobbe med sosial kompetanse som tema. Sosial kompetanse er en forutsetning for å
fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom
sosial samspill.
I april vil vi begynne vår og påske som tema.
UKE 10
4-8 mars

UKE 11
11-15 mars

TEMA: Sosial kompetanse
Torsdag: Vi feirer Eline 5 år! Hipp Hurra!
Fredag: Vi feirer Ole-Marius 3 år! Hipp Hurra!

TEMA: Sosial kompetanse
Tirsdag: BARNEHAGEDAGEN!
Torsdag: PYSJFEST!

UKE 12
18-22 mars

TEMA: Sosial kompetanse
Tirsdag: HA-MED-DAG

UKE 13
25-29 mars

TEMA: Sosial kompetanse og Påske
Vi hører om påskebudskapet
Vi lager kunst som selges på stefanuscafe

Personalet skal:
- Støtte barnas initiativ til
samspill og bidra til at
alle kan få leke med
andre, oppleve
vennskap og lære å
beholde venner.
- Støtte barna i å ta
andres perspektiv, se en
sak fra flere synsvinkler
og reflektere over egne
og andres følelser,
opplevelser og
meninger.
- Forebygge, stoppe og
følge opp diskriminering,
utestenging, krenkelser
og uheldige
samspillsmønstre.

UKE 14
1-5 april

UKE 15
8-12 april

UKE 16

TEMA: Vår og Påske
Vi hører om påskebudskapet
Vi lager ting som skal selges på
stefanuscafe!
Mandag: Vi feirer Anna Marie 3 år! Hipp
Hurra!
Torsdag: Påskegudstjeneste i kirken, klokka
10.
Fredag: HA-MED-DAG
TEMA: Vår og Påske
Vi hører om påskebudskapet
Det blir STEFANUSCAFE onsdag 10. april. Det blir salg av
kunst som barna har laget og noe å bite i. Dere er
velkomne fra klokka 15, og vi avslutter klokka 16.30.
PÅSKEFERIE!
Barnehagen er stengt hele uka.

15-19 april

UKE 17
22-23 april

TEMA: VÅR
Mandag: 2.påskedag, barnehagen er stengt!
Onsdag: HA-MED-DAG

Rammeplanen:
- Barna får kjennskap til
grunnleggende verdier i
kristen og humanistisk
arv og tradisjon.
- Utforsker og undrer seg
over eksistensielle,
etiske og filosofiske
spørsmål.
Personalet skal:
- Formidle fortellinger og
skape rom for barnas
opplevelser, samtaler,
erfaringer og tanker om
religion, livssyn, etikk og
eksistensielle temaer.
- Bidra til å utvikle barnas
toleranse, interesse og
respekt for mennesker
med ulik kulturell,
religiøs eller
livssynsmessig
tilhørighet.
- Gi barna kunnskap til og
markere merkedager,
høytider og tradisjoner i
den kristne kulturarven.

Planen er et utgangspunkt, og endringer kan forekomme.

Tilbakeblikk:
I februar koste vi oss masse ute og aka i akebakken, før det ble mildvær og all snøen forsvant. Da ble det nesten vår
og barna var storfornøyd med alt vannet som kom fram, og endelig kunne man grave i sandkassa igjen.
Den 6. februar markerte vi samefolkets dag i barnehagen. Vi snakket om samene i samling, og hørte på joik og samisk
musikk. Barna synes dette var spenne de og hadde mange tanker og spørsmål. Vi smakte på reinsdyrpølse, noe
barna synes smakte litt rart. Vi laget fine bilder som henger i salen om noen vil se. Disse blir å få kjøpt på
StefanusCafeen den 10.april.
I skoleklubb har vi begynt å snakke litt nærmere om forventninger til å begynne på skolen, og litt om hva vi må øve på
før vi begynner. Noe som kom fram var å øve på å sitte på stolen sin, høre på beskjeder og kle på seg selv. For om
man ikke hørte måtte man sitte på gangen, og om man ikke kledde på seg fort nok rakk man ikke å gå ut.

