PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR – HEBRON
Viktig å huske på:
- Vi ønsker at barnas hyller ryddes hver fredag slik at de kan vaskes. Innesko kan settes opp
i kurven. Fint om kurven med skiftetøy sjekkes minst en gang i uka og at det fylles på med
klær når vått tøy som sendes hjem.
- Fra 9.november ble barnehagens åpningstid redusert til 9,5 t. Lang åpningstid gjør
hverdagen til barnehagen vanskelig med tanke på ekstra arbeid rundt smittevern og ved
sykdom i personalet. Vi ønsker å ha flest mulig ansatte når det er mest barn i barnehagen.
Vi landet på 7.00-16.30 som åpningstid, ut ifra når vi ser barna kommer og blir hentet. Personalet skal kunne låse
døra klokka 16.30.
Vi ble i desember 2019 godkjent som helsefremmende barnehage. Som helsefremmende barnehage skal vi sikre at barna er
fysisk aktive, får sunn og næringsrik mat og bidra til trivsel og at barna støttes i å mestre sin hverdag. Året 2020 ble et rart
år og fra mars ble vi «tvunget» til å være bare ute. Dette har vi sett på som en positiv erfaring og i fjoråret ble det lagt fokus
på fysisk aktivitet, turer og bevegelse i og med at vi var mye ute. Ny mobbelov for barnehager trer i kraft fra 1.1.21. Denne
sier at barnehagene skal ha nulltoleranse for krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
Derfor ønsker vi å fokusere mer på den psykiske helsen til barna. Vi vil ha fokus på vennskap, følelser, omsorg, selvfølelse,
gode holdninger og danning. Med tanke på kosthold og mat vil vi fortsette med varmmat to ganger i uka, nybaktbrød en
dag og brød/knekkebrød ellers. Det blir servert varierte varmmatretter, fisk en gang i uka og forskjellige grønnsaker.
Takk for at dere bidrar på innsamling for Stefanusbarna. Vi samlet inn 2 500 kr.

Endringer kan skje. Følg med på tavla!
UKE 1
4. – 8. januar

TEMA: VINTER, LIVSMESTRING OG HELSE
Vi markerer helligtrekongersdag onsdag 6.januar

UKE 2
11. -15. januar

UKE 3
18. – 22. januar

Vi feirer Alma 6 år
Barna satt pris på smilekortene som ble gitt ut i vennskapsuka
i høst. Barna får smilekort for gode handlinger og
ord. I barnehagen er alle barn en potensiell venn. Vi
lager små lekegrupper, noen ganger på tvers av
hvem barna vanligvis er mest sammen med.

Mål
- «Barnehagen skal bidra til barnas
trivsel, livsglede, mestring og
følelse av egenverd» (rammeplan)
- Bli kjent med egne og andres
følelser og håndtere dem på en
adekvat måte (årsplan)
- Barna skal få støtte og veiledning
i det å takle oppturer og nedturer
- Personalet tar barna i å gjøre
gode ting
- Barna skal få opplevelser ute og
inne med snø, is og kulde

UKE 4
Januar er en vintermåned, snø eller ei. Vi forteller
25. – 29. januar
vintereventyr (skinnvotten, hvorfor bjørnen ble stubbrumpet,
VINTERAKTIVITESUKE Gruffalo), snakker om hva som skjer om vinteren, fryser is,
lager snø og prøver å ake.
UKE 5
1. – 5. februar

TEMA: SAMISK UKE
Vi snakker om samisk kultur og blir kjent med hva Norges
urfolk er – ulike, men likevel like
Vi lager samehatter, smaker på Ghakko (sakisk brød) og
reinsdyrpølse.

- Gjøre barna kjent med samisk
språk, kunst, kultur, levesett og
tradisjoner

UKE 6
8. – 12. februar

TEMA: ANTALL, ROM OG FORM
- Sortering, måle og veie, mengdebegrep, antall, kart og
orientering, former, mønster -

UKE 7
15. – 19. februar

Vi baker fastelavnsboller og lager fastelavnsris i uke
6
Vi feirer Theodor 4 år og Marte 6 år

UKE 8
22. – 26. februar

- «Personalet skal legge til rette
for matematiske erfaringer
gjennom å berike barnas lek og
hverdag med matematiske ideer
og utdypende samtaler»
(rammeplan)
- bidra til at barna oppdager og
undrer seg over matematiske
sammenhenger
- leke og eksperimentere med tall,
mengde og telling (årsplan)

