Månedsplan Skogstua Barnehage August 2019
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Velkommen til nytt barnehageår 😊
Det kommer nærmere info om bursdagsfeiringer etter avtale med foreldre.

Drama, lek og rytme

August i Skogstua
Hei. Velkommen til et nytt barnehageår, vi håper alle har hatt en fin ferie 😊. Nå gleder vi oss til å møte nye barn og
foreldre også, vi håper på full gruppe med sju barn utover høsten.
I de første ukene vil tilvenning, gruppedynamikk og relasjoner være i fokus. Nå er vi jo en liten gjeng så tilvenning
går vanligvis greit, men barn er forskjellige og det er viktig at vi bruker tid så vi blir trygge på hverandre og en ny
hverdag. Den første uka blir vi ute og inne i barnehagen, etter hvert blir det turer med gulvogna i nærmiljøet. Vi skal
på blåbærturer i skogen, fuglemating ved Lianvannet, turer til lekeplassen ved Kyvannet og besøk til hestene på
Liantoppen. En fotballtur til ballplassen på Myra bruker også å være suksess. Bytur utsetter vi i utgangspunktet til
september, men vi får se hvordan barnegruppa blir og om vi tar en tur på sparket.
I oppstartsmåneden blir det fokus på «Meg selv og de andre» der vi ser på enkeltbarnet og det å skape en opplevelse
av fellesskap i gruppa. Det blir sanger med bevegelse, navnesanger, lek med rytme, hånd-dukker og enkle bøker. Det
er supert hvis nye barn kan ta med bilder av seg selv og den nærmeste familien (mor, far, evt. søsken og husdyr). Vi
lager «hus» til hvert av barna, og har erfart at bilder av de nærmeste gir trygghet og gjenkjennelse. De som var her i
fjor kan gjerne ta med nye bilder hvis de ønsker et nytt og oppdatert hus.
På Skogstua har vi månedlige tema med utgangspunkt i rammeplanens fagområder. Fagområde for august er
«Nærmiljø og samfunn», og i tillegg til «Meg selv og de andre» skal vi oppleve nærmiljøet vårt, først og
fremst skogen og dyr som bor der/bruker den på beite. Det blir også sanger og bøker rundt tema. Hovedtema
i år vil ha fokus på miljøvern og bærekraft, og blir nærmere beskrevet i årsplan som kommer etter hvert.
Utfordringen blir å finne innfallsvinkler der barna kan oppleve at de er med og bidrar til et felles beste. Det er
også viktig å synliggjøre for foreldre og samfunnet for øvrig at også de yngste kan være med å gjøre en
forskjell. Gode verdier og holdninger skapes tidlig, og vi ønsker å bidra til at barna opplever dette.
Vi er mye ute i Skogstua, og vi håper på fint vær på sensommeren. Trøndelagsværet er imidlertid kjent for å være noe
ustadig, så det er viktig å sende med klær og utstyr til alle værtyper, og godt med skifteklær.
Ettersom vi er mye ute, gjennomføres ofte både samlingsstund, måltid og formingsaktiviteter utendørs
når vær og temperatur tillater det. Helt i begynnelsen vil vi nok gå inn og spise hovedmåltidet, og
malingsaktiviteter vil nok også bli en inne-aktivitet. Ellers er det jo mye fin formingsaktivitet i sandkassa,
og mange gode utgangspunkt for sang og samlingsstund på uteområdet. Vi regner med mye aktiv og
spennende lek med denne gjengen!
Det er viktig at dere nye foreldre leser igjennom papirene i mapper som blir utdelt ved oppstart. Der finner dere
praktisk informasjon om det meste, i tillegg til vedtektene. Ellers er det jo bare å spørre om ting dere lurer på.
Det er viktig å merke alle klær og andre ting som skal være med i barnehagen med barnets navn. Husk å endre
navn på klær dere arver. Vi vil gjerne ha beskjed før kl. 9 om morgenen hvis barnet ikke kommer (sykt, fri e.l.)
pga. muligheten for blant annet spontane turer.
Kostpenger er per i dag kr. 350,- pr mnd. Dette dekker all mat i barnehagen, utenom frokost, som barna må ha
med selv hvis de ikke har spist hjemme. Frokost foregår før kl. 8.30. Det blir varm mat tre ganger per uke, med
fisk hver mandag og vegetarmat på onsdager. Turmat blir også ordnet av oss i barnehagen. Hvis noen har
innvendinger mot dette, si ifra til oss så finner vi nok en løsning. Si også i fra om eventuelle allergier eller mat
som dere ikke ønsker at barna skal spise.
Vi venter fortsatt på å fylle opp barnegruppa så oppstarts samtaler med nye foreldre får vi ta etter hvert denne
høsten. Ordinære foreldresamtaler blir gjennomført i oktober, mens høstens foreldremøte legges til september.
Ellers er det lurt å følge med på oppslag på døra, der kommer fortløpende informasjon og beskjeder i tillegg til
dagsreferat.
Nå i august skal vi konsentrere oss om å bli kjent, ha det gøy og lage en god barnehage for barn og voksne dette året også ☺
Ha en trivelig august måned.
Hilsen oss på Skogstua

