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Barnehage året 2016/2017

Tilvenningen av nye barn har gått kjempefint også i høst. Vi har
fått en hyggelig barnegruppe som ser ut til å trives godt sammen. Målet vårt er at alle
skal ha en venn å leke med og at de skal være inkluderende overfor hverandre og
invitere hverandre med på leken.

PERSONALET
I år er det Mari Anne, Henriette og Marthe på avdelingen. Dette er såkalt
grunnbemanning i barnehagen med 3 voksne. Vi skal også ha Solfrid inne hos oss noen
dager i uken og vi skal ha studenter fra barnehagelærerutdanningen i praksis hos oss
noen uker både før og etter jul.

BARNEGRUPPEN

På Kardemommeby har vi i år fått 6 nye barn. Det er Jenny, Helene og Ole som kommer
over fra Knerten avdeling, og Kasper, Oscar og Ella som er helt nye i barnehagen. Vi
ønsker dem velkommen.
Vi bruker mye tid på Kardemommeby til å skape tillit hos barna, spesielt hos de yngste
som vi ikke kjenner så godt ennå.

HØSTEN

Denne høsten vil vi lese boken om kardemommeby for Løve og Tigerbarna. Bjørnebarna
vil få høre historien i hvilestunden. Vi vil derfor invitere dere til en byfest når vi har
foreldresuppe nå i september. Vi håper at barna vil synge noen sanger for dere der. Vi
skal snakke om naturen som endrer seg, grønnsaker og dra på turer i nærområdet.
Samtidig, i hele høst, som en rød tråd, vil vi ha fokus på vennskap og
følelser.
Barna skal få sette ord på følelsene sine og lære seg å kjenne igjen og tolke både egne
og andres følelser. Måten man lærer seg å forholde seg til følelseslivet på som liten,
danner grunnlaget for hvordan man senere forholder seg til følelser, til seg selv og
andre. Vi vil bruke materiellet til grønne tanker – glade barn, utarbeidet av Solfrid
Raknes som er et hjelpemiddel til samtale og å styrke barnets evne til å føre
konstruktive indre samtaler. Vi kommer til å bruke tenkebamsene grønn og rød for å få
fram dette i samlingsstunden og i hverdagen. En rød og en grønn bamse skal hjelpe
barnet til å lære å forholde seg konstruktivt til sine egne tanker. Tanker som skaper
vansker, kalles rødtanker. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet kalles
grønntanker. Tenkebamsene kan stimulere barnas forståelse av tanker som noe man kan
forholde seg til, lage flere av, velge blant og gi mer og mindre makt til. Tenkebamsene
kan hjelpe barnet til å snakke om vanskelige eller rare tanker som hører sammen med
følelser som redsel, tristhet, sinne, skyld og skam.
Vi tror at dette kan hjelpe barn i å få et godt forhold til seg selv og egen
mestringsglede.
I barnehagen kan barna lære sosiale, intellektuelle og følelsesmessige ferdigheter som
gjør det mulig å forme vennskap. I følge Anne Inger Helmen Borge (psykolog) er det
seks sentrale følelsesmessige(emosjonelle), atferdsmessige og intellektuelle( kognitive)
ferdigheter som ligger til grunn når småbarn mestrer å leke harmonisk sammen med
jevnaldrende. Det er: a) evnen til felles oppmerksomhet b) å regulere følelser c) hemme
impulser d) å imitere andres handlingere) å forstå sammenhengen mellom årsak og
virkning f) å inneha språkferdigheter
Barn som får muligheten til å utvikle disse ferdighetene i en god og trygg atmosfære vil
ha lettere for å oppnå gode vennskapsrelasjoner senere i livet.

BARN I ANDRE LAND

Vi har i flere år hatt samarbeid med en skole/barnehage i India. Vi skal se film derfra
og samle inn penger til dem på aksjonsdagen vår i oktober. Til denne aksjonsdagen
inviterer vi både søsken, foreldre og besteforeldre. Det er ønskelig at det på forhånd
leveres en gave til lotteriet fra hver familie. Det vil bli salg av mat og kaker, kaffe og
saft og hvor alle inntektene går uavkortet til barnehagen Nava Joti i India. Irene som
er kontaktperson og som er medansvarlig for drift av Nava Joti håper vi også vil være
her og selge produkter til inntekt barnehagen/skolen, - så kom og kjøp - det går til et
veldig godt formål 
Barna lærer seg sanger som vi fremfører for foreldrene på aksjons dagen ca. kl. 15.30.

LEK

Lek er barns viktigste kilde til kunnskap. Gjennom leken bearbeider og forstår
barnet det som skjer i livet sitt. Ved å ta ulike roller lærer de å se og forstå
andre mennesker. Derfor setter vi av mye tid til lek på barns premisser i
barnehagen.

DESEMBER
I desember har vi felles adventsstund hver mandag for å tenne adventslys. Vi leser
Inger Hagerups dikt ”Så tenner vi et lys i kveld” og synger tradisjonelle julesanger. På
avdelingen tenner vi adventslys hver dag og leser julebøker/fortellinger av kjente
forfattere. Vi har juleverksted en gang i uken hvor vi lager hemmelige ting, og vi har
nissefester, teaterturer osv. i desember.
Lucia blir feiret den 13 Desember, da må alle møte i barnehagen tidlig. Vi feirer Lucia
utendørs! Barna må være ferdig pyntet med hvite klær og jentene med glitter i håret.
Guttene får låne stjernehatter her og vi har lys til alle. Barna samles på kjøkkenet og vi
ser helst at foreldrene ikke kommer med inn på kjøkkenet. Dette vil vi informere barna
om på forhånd. Vi serverer Lussekatter og varm gløgg før vi avslutter det hele. Det er

en fordel at fotografering foregår etter at sangen er ferdig!
Nissefesten vil bli en av de siste dagene før jul.

TURDAG
Turdagen for vår avdeling vil være på Torsdager. Vi ønsker primært å benytte oss av
nærmiljøet, lekeplasser, Lysakerelven eller skogholtet borte ved hesteskoen,( Internt
kalt hesteskogen ! ) men det blir nok en og annen lengre tur.
Nå til å begynne med har vi erfart at det kan være godt for de yngste på avdelingen å
bli igjen i barnehagen på turdagene. De koser seg når det blir ro rundt dem og de kan
boltre seg fritt med barnehagens leker og utstyr. Det er matpakkedag , dvs. mat +
drikke hver Onsdag og torsdag for alle barna, uansett om vi drar på tur eller ikke.
Foreldrene har ansvar for å påse at alt barnet trenger til formiddagen ligger klart i
sekken, så ikke ta ut matpakkene og legg vannflasken med drikke ned i sekken dersom
de bruker den som allerede ligger i barnehagen. Barna bør alltid ha en
god tursekk tilgjengelig i barnehagen denne dagen.
Tigerbarna går i tillegg på sine turer på onsdager så da må også sekken
være klar .
Husk at barna er små, så motivasjonsfaktoren for å gå på tur ofte er riktig utstyr

FORELDRESAMTALER
Pedagogisk leder ( meg  ) på avdelingen, inviterer til foreldresamtaler 2 ganger pr. år.
En om høsten og en om våren. Foreldrene er selv velkomne til å ta kontakt dersom det
skulle være ønske om flere. I samtalen fokuserer vi på ditt barns utvikling i barnehagen,
samspill med andre barn og det som ellers måtte være aktuelt for ditt barn.
Jeg vil minne om taushetsplikten som vi har i barnehagen. Denne gjelder selvfølgelig alle
barn og vi ber dere respektere denne ved aldri å be oss om opplysninger om andre barn.
Det kan være en god policy også for dere som foreldre å omtale hverandres barn i en
positiv tone. Husk at dere er forbilder for egne barn vedr. holdninger og verdier.
Vi håper på et godt og positivt samarbeid i året som kommer !
Med vennlig hilsen Henriette, Mari Anne og Marthe.

