ÅRSKALENDER
FOR

2015- 2016
NATUR OG OPPLEVELSER I ET LITE MILJØ GIR TRYGGHET, SAMSPILL OG GLEDER

Velkommen til barnehageåret 2015/2016
Vesleveien familiebarnehage er den eldste familiebarnehagen i Ringerike kommune, og startet opp i 1998.
Den eies og drives av Rita Johansen og hun har ansatt 2 assistenter og en veileder som er førskolelærer. Familiebarnehagen
har 10 plasser for barn mellom 0 – 6 år. Lokalene ligger i underetasjen i en privat bolig, og barna har 1 mål uteområde med
mange leker. Familiebarnehagen er meget godt utstyrt med leker, formingsmateriell og turmateriell, som gir gode lærings og
utviklingsmuligheter. Eier har også hund, marsvin og en fugl som gir barna fine opplevelser.
Like utenfor finnes et skogsområde som vi bruker på turer minst en dag i uken.
Vi går ofte på besøk til lekeplassen på Veien skole, Sjørøverskuta på Glederud og i akebakken.
Årskalenderen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet. Den skal også gi foreldre og andre interesserte
informasjon om hva vi holder på med og hvilke aktiviteter som skal foregå gjennom året. Årskalenderen vil ikke beskrive
innholdet i det pedagogiske arbeidet i detalj, detaljer får man i månedsplaner og ved å følge med på hjemmesiden og bloggen
vår. Kalenderen skal også være retningsgivende for arbeidet. Samtidig skal den være åpen og fleksibel nok til å kunne ta
hensyn til det barna er interessert i underveis i barnehageåret. Barnehagens virksomhet reguleres av Lov om barnehager og
Rammeplan for barnehager.
I barnehagen jobber vi oftest tverrfaglig slik at flere fag integreres i temaarbeid og hverdagslige situasjoner. Vi arbeider
med de ulike fagområdene både i formelle og uformelle læringssituasjoner. De sju fagområdene som barna møter i
barnehagen, er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen og de er sentrale for opplevelse, utforskning og
læring.

Personalet i barnehagen

Rita Johansen

Marianne Hockman

Eier tlf. 92408229

Christina Bakken
Assistent

Assistent

Mai Britt Solli
Assisitent

Nina J. L. Høyvik
Veileder tlf. 97473636

I år vil vi også sette fokuset på fagområdet NATUR, MILJØ, TEKNIKK med vekt på språk, antall,
rom og form. Dessuten vil vi rette en spesiell interesse mot temaet DYR, EVENTYR og SJØVETT.
I løpet av året vil vi dokumentere barnas arbeid med ulike utstillinger, presentasjoner og bilder på
hjemmesiden og bloggen. Vi dokumenterer også arbeidet vårt gjennom nedskrevne og
som synliggjør arbeidet vårt. Ved hjelp av tilbakemeldinger fra foreldre og samarbeidspartnere
vil vi være kreative og jobbe så godt vi kan for en enda bedre barnehage!
BESØK OSS PÅ www.vesleveienfamiliebarnehage.no

Adresse: Vesleveien familiebarnehage, Vesleveien 11,

3517 Hønefoss Tlf: 94361458

Foreldrerepresentant: Rita Sørbråten. Tlf: 473 01116

SATSNINGSOMRÅDE:
Som i fjor vil vi også i år sette fokus på fagområde
NATUR, MILJØ OG TEKNIKK med vekt på språk,
antall, rom og form.
Vi har bestemt at tema
i familiebarnehagen i år er
dyr, eventyr og
sjøvett.

Her har vi synliggjort
temaene inn i Rammeplanens 7
fagområder:

Kropp, bevegelse og helse.
Kroppsbeherskelse, og hvordan fungerer kroppen.
Bevegelseslek og bevegelsessanger.
Grov og finmotorikk.
Mat og hygiene.
Stell av dyr.

Antall, rom og form.
Begrepstrening, fokus på tall og ulike
begreper, kort om tall.
Puslespill og geomag.
Form og farge,

TEMA:
DYR
VENNSKAP
SJØVETT

Etikk, religion og filosofi.
Lære forskjellen på rett og galt.
Respektere hverandre.
Undre oss og stille spørsmål.
Lytte til hva barn undrer seg over og følge opp initiativ.
Samtale om hvordan vi skal væregode venner
Lære å ta vare på dyr, respekt for dyr,
Natur, miljø og teknikk
La naturen gi inspirasjon til estetiske
utrykk, og bruke naturmateriale i formingsakt.
Bruke data til å hente informasjon, og dataspill.
Lære om dyr; klekke kyllinger, besøke Sauene
og Svanetur.
Kompisgruppa.
Lillevik- sjøvett.

Kunst, kultur og kreativitet.
Tegne, male og dramatisere.
Bruke fantasi og studere.
Sang og bevegelsessanger.

Kommunikasjon, språk og tekst
Sanger, rim og regler.
Bøker, bilder og data.
Samtale og fortellinger.
Lek og andre aktiviteter.
Kompisgruppen.
Informasjon på bloggen.
Nærmiljø og samfunn
Besøk i skogen, se etter dyr.
Besteforeldredag.
Bibliotekttur og bytur.
Besøk i nærmiljøet; Glederud og Sauetur (Veien),
Midtre Olimb, fisketur og svanetur.
Sommertur, sykkeltur og Lillevik.

AUGUST
DEN FØRSTE TIDEN I FAMILIEBARNEHAGEN
I august og september har vi tilvenning av nye
barn. Det blir viktig å ta imot barn og foreldre
slik at de opplever trygghet hos oss. For
tryggheten er viktig for trivsel og utvikling. Barna
skal bli kjent med nye mennesker, nye rutiner,
samt lekeområder ute og inne.
Vi synes det er viktig å ha en god dialog med
foreldrene, slik at overgangen fra hjemmet til
barnehagen går bra.
Vi vil at barnehagen skal være en trygg plass – nøl
derfor ikke med å ta kontakt om stort og smått.

MEG SELV
Vi starter alltid opp høsten med
temaet MEG SELV. Dette gjør vi
fordi vi synes det er viktig at
hvert enkelt barn skal føle seg
betydningsfull.
Det er en måte å bli kjent med
hverandre på og vise at vi er
forskjellige, med ulik
historie/bakgrunn. Vi får også
synliggjort hvert enkelt barn.
Vi lager «hus» til hvert barn
med bilder av familien. Vi skal
lage håndavtrykk og tegne oss
selv.

TID TILBRAKT SAMMEN MED BARN ER DE MINST BORTKASTEDE I DITT LIV 

SAMLINGSSTUND
Vi syns samlingsstund er en fin
måte å komme sammen på. Da
kan vi synge, ha rim og regler,
eller bare snakke sammen om
emnet vi har eller ting vi er
opptatt av.
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SEPTEMBER
VESLEVEIEN FAMILIEBARNEHAGES VISJON

FAMILIEBARNEHAGENS VERDIER
1. De voksne skal hver dag gi positive tilbakemeldinger til hvert
enkelt barn.

NATUR OG OPPLEVELSER I ET LITE MILJØ
GIR TRYGGHET, SAMSPILL OG GLEDER.

2. Alle barn skal få en forklaring på hvorfor vi reagerer som vi
gjør.

Det som er viktig og unikt for oss er at vi vil gi
barna mange gode opplevelser både i og ikke
minst utenfor barnehagen. Vi vil at barna skal bli
glade i naturen og bruke den. Vi har et lite miljø
som skaper tette og nære relasjoner. Gjennom
dette mener vi at barna opplever trygghet og mye
forventninger og glede som gjør at barna blir
nysgjerrige på livet. Dette mener vi åpner opp for
utvikling og læring.

3. I vår familiebarnehage er alle like mye verdt og vi skal godta
hverandre slik vi er.

SEPTEMBER September

HVORDAN SKAL VI OPPNÅ DETTE:
1. Vi skal rose positiv atferd og hvordan vi oppfører oss mot
hverandre.
Vi skal alltid si ”HEI” til barn og foreldre når de kommer
Vi skal alltid si ”HADET” eller ”TAKK FOR I DAG” når de går.
2. Vi skal få øyekontakt og prate om det som er skjedd og gi en grunn
for vår reaksjon.
Vi voksne skal tenke oss om 2 ganger før vi sier: ”nei”.
3. Vi skal forklare hvorfor vi ikke er like.
Vi skal oppsøke mennesker med ulik bakgrunn.
Vi skal ikke si sårende ting til hverandre
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OKTOBER
FORELDRESAMARBEID

… er du fornøyd med oss,
-si det til andre…!
Er du misfornøyd,
- fortell det til oss!

Målet vårt er:
 At alle foreldrene skal føle seg velkommen i
familiebarnehagen.
 At foreldrene skal føle seg trygge på at barna har det
bra.
 At foreldrene viser interesse, og kommer med
tilbakemeldinger på det vi gjør, både positivt og
negativt.

Epler og pærer
Epler og pærer
de henger på
trærne
Når de blir modne
Så faller de ned
1–2–3

For å oppnå et godt samarbeid vil vi legge vekt på:
Daglig kontakt
Skriftelige planer
Foreldresamtaler – vi bruker ”Alle med”
Samarbeid med helsestasjon – «4 år, Trygg og Klar»
Foreldremøter
Foreldrene får tilbud om å være med på turer og
arrangementer.
OKTOBER
2010
 Dugnad
 Brukerundersøkelser – sendes ut i mai
 Kontakt gjennom hjemmesiden og bloggen vår –
www.vesleveienfamiliebarnehage.no







Denne fine reglen
dramatiserer vi
gjerne også med
barna. Noe barna er
veldig glad i.
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NOVEMBER
LEKEN i FAMILIEBARNEHAGEN
Leken er barnets viktigste aktivitet. Den er
lystbetont og det å leke er et mål i seg selv.
Barn leker fordi det er morsomt å leke.
Samtidig kan leken være problemløser og
gjennom den utforsker og bearbeider de
forskjellige opplevelser.
Gjennom leken fremmes også barnets
utvikling på alle områder,
språk, følelser, moral, empati, de sosiale og
fysiske ferdigheter, selvfølelse og
identitet. Leken skal ha stor plass i
barnehagen.
Vesleveien familiebarnehage ønsker å verne
om barndommen ved å
gi frihet, tid og rom for barnas lek. Vi
ønsker at barna skal få tid og anledning til å
leke uforstyrret – hjelpe til å utvikle
vennskap, opplevelser for å gi leken næring,
variert materiell og engasjerte voksne.
Husk at leken har egenverdi – barn leker
fordi det er moro og leke!!

5 SMÅ HUNDEVALPER
LÆRING I FAMILIEBARNEHAGEN
Læring i barnehagen vil dreie seg om å
mestre nødvendigheter og dagligdagse
situasjoner. Vi legger stor vekt på å gripe
fatt i ”her og nå” opplevelser. Det kan bety
at vi må forandre på planer underveis og tar
tak i det som opptar barna her og nå.

5 små hundevalper spilte på
en lire. Den ene forspilte seg,
så var de bare 4.
4 små hundevalper klatret i et
tre. Den ene datt ned, så var
de bare 3.
3 små hundevalper skulle ut
og ro. Den ene datt i vannet,
så var de bare 2.
2 små hundevalper skulle
kaste sten. Den ene traff den
andre, så var de bare 1.
1 liten hundevalp han viste
hva han gjorde. Han reiste inn
til byen for å finne seg en
kone.
Kjære du min kone vil du
være med meg hjem? SÅ
VARTE DET IKKE LENGE, SÅ
VAR DE ATTER 5.
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DESEMBER
ADVENT I FAMILIEBARNEHAGEN
I desember måned er det juleforberedelser og julekos. Vi
legger vekt på at dette skal være koselig tid og lage gaver
som gleder andre. Vi setter tradisjoner i fokus.
Vi ønsker å formidle julebudskapet på en enkel og god
måte. I forhold til adventskalender har vi litt ulike
tradisjoner fra år til år. Men vi tenner adventslys og
trekker kalender.
Vi lager mange hemmeligheter som blir pent pakket inn.
11. desember feirer vi Lucia. Barna baker Lussekatter
(9/12) og synger Lucia sangen. Vi inviterer foreldre og
søsken til Luciafrokost. Alle barna møter i hvite
skjorter/kjoler. I fjor var vi på Høyenhall og sang for
beboerne, og det vil vi gjøre i år også. Men det blir ikke på
Luciadagen. Tirsdag 8. desember dra vi dit.
Før jul har vi nissefest i barnehagen. Da kan barna ha røde
klær og nisseluer. Vi går rundt juletre, spiser nissegrøt
m/mandel og kanskje kommer nissen?
Juleavslutning hører også med, og da kommer nissen med
gaver til barnehagen. Og vi koser oss med god mat.

DESEMBER

DEN STØRSTE GLEDEN MAN KAN HA- ER Å GJØRE
ANDRE GLAD.

PÅ LÅVEN SITTER
NISSEN
På låven sitter nissen med
sin julegrøt, så god og søt,
så god og søt. Han nikker,
og han smiler, og han er så
glad, for julegrøten vil han
gjerne ha. Men rundt
omkring står alle de små
rotter, og de skotter, og de
skotter. De vil også gjerne
ha litt julegodter, og de
danser, danser rundt i kring.
Men nissen, se han truer
med sin store skje; "Nei,
bare se og kom av sted, for
julegrøten min den vil jeg ha
i fred, og ingen, ingen vil jeg
dele med." Men rottene de
hopper, og de danser, og de
svinser, og de svanser, og
de klorer etter grøten, og de
stanser, og de står om
nissen tett i ring.
Men nissefar, han er en liten
hissigpropp, og med sin
kropp han gjør et hopp. "Jeg
henter katten hvis de ikke
holder opp! Når katten
kommer, skal det nok bli
stopp." Da løper alle rottene
så bange, ja, så bange, ja,
så bange, og de svinser, og
de svanser noen gange, og i
en, to, tre så er de vekk.
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JANUAR
BARNS MEDVIRKNING
Personalet i barnehagen ser det som viktig at barn får komme med forslag og ønsker i
hverdagen. Vi skal lytte til hva de har å si, og de skal får være med på planlegging av dagen
så langt det lar seg gjennomføre. Barna skal føle at de blir verdsatt og hørt.
Vi mener det er viktig å ta hensyn til barns medvirkning for da får vi mer positive barn hvis
de føler seg sett og hørt. Vi mener det da blir lettere å få dem med på ting de voksne vil
andre ganger.
Vi ønsker å etterkomme barnas ønsker så lenge det ikke går utover andre.
For de voksne i barnehagen blir det viktig å
- Være lydhøre for barnas ønsker og behov, og møte dem så langt som mulig på
halvveien.
- Tenke på hvordan vi ordlegger oss.
- Være bevisst over at det egentlig er deres lek som vi voksne blir involvert i.
- Ta barn på alvor og respektere de.
Får komme med forslag til aktiviteter

Mye frilek

Tar hensyn til skolebarna

Får hjelpe til

Blogg – forslagskasse/hverdagen

Spørre om hvor de vil på tur

Intervje barna på høsten

Barns medvirkning
Bevare tradisjoner

Planlegger tema etter hva de er interessert i

Får ønske seg leker og annet materiale

SE OPP, SNØR DET?
Mel: Gubben Noa

Se opp, snør det?
Ja, det gjør det,
tett i tett i tett.
Snø i munn og nese,
Snø i hele fjeset.
Se opp, snør det?
Ja, det gjør det,
Tett i tett i tett.
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KARNEVAL

FEBRUAR
NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
Barna skal få grunnleggende kunnskaper
om natur, dyr og mennesker.
Kunnskaper om seg selv og sin kropp.
Vi vil bruke området rundt barnehagen til
turbesøk og følge med på forandringene i
naturen.
Utvikle glede og nysgjerrighet gjennom
varierte naturopplevelser.
Hvordan gjør vi dette?
 vi registrerer de ulike årstidene
 vi opplever sammen med barna naturen
i all slags vær og årstider
 turer i variert terreng hver uke
 lek og aktiviteter ute
 bruk av data/internett, videokamera,
lamineringsmaskin og video
 briomek, lego
 tema ”meg selv”
 Midtre Olimb, båttur.
 Drivhus, hagegleder i barnehagen
 Mattemeisen
 Kompisgruppa
 Klekke kyllinger/kontakt med dyr
 Blogg
 Lillevik
 Maleteknikker

FEBRUAR 2012FEBRUAR

Karneval er en tradisjon i
barnehagen Vi kler oss ut, har
karnevalssamling, slår katta ut
av sekken og spiser god mat.
Dette inspirerer til lek og
moro
KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Vi bruker språket aktivt når vi er sammen
med barna, og stimulerer dermed til økt
språkbruk. De blir også stimulert til å
snakke når de er sammen med andre barn.
Lesing av bøker og fortelling av eventyr er
også med på å stimulere språket,
konsentrasjon og hukommelsen.
Barna skal få utvikle et forhold til språket
gjennom sang, musikk, drama, forming og
bøker.
Hvordan gjør vi dette?
 hjelpe barna til å uttrykke opplevelser
og følelser
 gi barna tid til å uttrykke det de
ønsker
 bruk av rim og regler
 lese bøker
 sanger
 voksne som viser omsorg og forståelse
 felles opplevelser gjennom turer
 blogg
 Kompisgruppa
 klekke kyllinger/kontakt med dyr
 dramatisere
 Lillevik

ANTALL, ROM OG FORM
Familiebarnehagen skal gjennom lek,
eksperimentering og hverdagsaktiviteter
utvikle barna sin matematiske kompetanse.
Hvordan gjør vi dette?
 lek med tall, form og rom.
 lego, puslespill og andre spill
 eventyr som handler om tall og form
 bruke data
 tema ”meg selv”
 mattemeisen
 kompisgruppa
 klekke kyllinger/kontakt med dyr

Vi har rammeplanen og 7
fagområder å forholde
oss til når vi skal
planlegge. I vår
familiebarnehage har vi
valgt å sette spesielt
fokus på 3 av dem. Her
ser du dem og hva vi
legger vekt på.
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MARS
OMSORG I FAMILIEBARNEHAGEN
For oss i Vesleveien familiebarnehage
blir det viktig at barn og foreldre
føler trygghet både på seg selv og på
de andre i familiebarnehagen.
Omsorg skal komme til uttrykk i alle
situasjonene i hverdagen.
Vi må gi barna utfordringer og
meningsfylte oppgaver, samtidig som
vi lytter til barnas behov. Det blir
viktig at vi tar vare på hverandre, og
at vi bryr oss om hverandre.
Oppdragelse er en prosess der
voksne leder og veileder barn. Dette
skal skje i nær forståelse og
samarbeid med barnas hjem.

LILLEVIKSANGEN

SOSIAL KOMPETANSE I
FAMILIEBARNEHAGEN
For oss blir det viktig at barn får
meningsfylte aktiviteter i et trygt
fellesskap.
Barna skal utvikle selvstendighet og
trygghet på seg selv og andre.
De skal kunne bry seg om, ta hensyn til
og vise respekt for andre uansett
bakgrunn.
Vi vektlegger glede og humor i
familiebarnehagen.

Hei alle sammen og
velkommen hit til meg,
hør nå skal jeg fortelle
no`spennende til deg
om dyrene i Lillevik, de
gjør hverandre glad`,
med Fjakse, Brutto,
Surribal og Vega blir det
bra.
Når vi er nære vannet,
uti eller ved, da hender
noen ganger at rare ting
kan skje. En fordel er
det da at vi sammen
ordner opp, og passer
på hverandre slik at alle
har det topp.

www.eliasklubben.no
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Skjærtorsdag

Langfredag
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2 påskedag
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Fri

Vårjevndøgn

APRIL

EN LITEN KYLLING I
EGGET LÅ

PÅSKE
Vesleveien familiebarnehage har mange
tradisjoner, og noen av dem har vi i ukene
før påske.
Da har vi aktiviteter som å male egg, lage
påskekyllinger, så karse og andre
formingsaktiviteter.

En liten kylling i egget lå
Den banket og banket og
banket på
"Her er det trangt, jeg vil ut
og gå"
Pep den og ynket seg der
den lå
Hakk-hakke-hakk
Egget det sprakk
Og en liten kylling ut av det
stakk.

Vi har påskesamling og påskelunsj rett før
ferien. Da har vi en koselig samling om
påske. Så spiser vi god mat og så pleier
påskeharen å komme på besøk. Han er litt
av en raring og finner på mye tull med
utelekene til barna.

Mars
KLEKKE KYLLINGER
Dette er spennende for
både barn og voksne.
Eggene må få godt stell.
De må holdes gode og
varme.
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MANDAG
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ONSDAG
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Kompisgruppe
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16

Kompisgruppe

17

Utlevering av
brukerundersøkelse

MAI
JUNI

DOKUMENTASJON OG VURDERING
Vurdering og evaluering er viktig for å vite om
vi arbeider mot målene vi har satt oss, og den
er med på å sikre kvaliteten og utviklingen i
barnehagens arbeid.
Både personalet, foreldrene og barna skal
vurdere. Vi bruker møter til å evaluere
arbeidet vi gjør, vi bruker ulike
observasjonsmetoder (TRAS og ALLE MED), Vi
tar notater, tar opp på video. Vi legger ut
bilder og skriver om hverdagen vår på bloggen.
Vi kommuniserer med barn, voksne og foreldre
både gjennom daglig kontakt og gjennom
bloggen. I mai sender vi ut brukerundersøkelse
til foreldrene for å få tilbakemelding på
arbeidet vi gjør.
Hele tiden er det viktig å vurdere enkeltbarns
trivsel, læring og utvikling i barnehagen for å
sikre individuell oppfølging.
Vi vil gi foreldrene en generell evaluering og
informasjon av familiebarnehagen/barnegruppa
MAI
2011 to ganger i året. Spesiell
på foreldremøte
evaluering av og informasjon om det enkelte
barn på foreldresamtaler to ganger i året. Tar
da utgangspunkt i ALLE MED og «4 år – Trygg
og klar»

I forkant av hver måned sender vi ut
en detaljert månedsplan til foreldrene.
Vi skriver og legger inn bilder på
bloggen for å dokumentere det vi har
planlagt den siste måneden, evt.
forandringer som kan skje underveis.

DRIVHUS
I mai må vi planlegge
hva vi skal så i
drivhuset. Vi hører på
barnas ønsker og
reiser på plantasjen
for å kjøpe frø og
planter som settes i
jorda når vi kommer
tilbake!

LILLE PETTER
EDDERKOPP
Lille Petter Edderkopp
han klatret på min
hatt.
Så begynte det å regne
og Petter ned han datt.
Så kom solen og skinte
på min hatt.
Da ble det liv i
Edderkopp som klatret
på min hatt.
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Patrycja 6 år

Kristi
himmelfartsdag

Bhg. stengt
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1.Pinsedag
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Kompisgruppe

Vi feirer 17.
mai i
barnehagen
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2 pinsedag
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Stengt i bhg.
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Kompisgruppe
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Harald 4 år

Oline 3 år
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17. MAI
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Svanetur
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Oda 6 år

JUNI
TURMÅNED
Juni er turmåneden i Vesleveien
familiebarnehage. Vi starter som vanlig
med svanetur på Vik. Etter den går det
slag i slag med fisketur, tur til Midtre
Olimb, overnattingstur, sommertur med
foreldre/familie og sykkeltur. Dette er
turer som gjentar seg år etter år, og
som barna forventer skal komme. Vi skal
også prøve å få til Hesteturen nå på
våren, for det ble litt kaldt i høst.

Ut på tur aldri sur! 

KOMPETANSEUTVIKLING
Veieleder deltar på møter for alle
styrere i kommunale og private
barnehager. Og det er fellesmøter for
familiebarnehagene.
Ellers følger vi med på kurs som er
rettet mot fokusområdet vårt. Har
felles møter og kurs med
familiebarnehagene.
SAMARBEIDSPARTNERE.
Veileder deltar på nettverksmøter for
alle styrere i Ringerike kommune.
Alle familiebarnehagene har felles
nettverksmøter hvor vi utveksler
erfaringer og tar opp temaer som er
relevant.
Vi samarbeider med helsestasjon, «4 år,
Trygg og Klar»
Vi tar kontakt med andre instanser (PPT,
spes.ped og lignende) ved behov.
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JULI
OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE
Målet vårt er å gjøre overgangen til
skolen så lett som mulig for barnet og
foreldrene. Derfor er det individuelt
hva vi gjør. Vi er også opptatt av at
barnet kjenner andre barn de skal
begynne i klassen til. Enkelte ganger
besøker vi andre barnehager og får til
et samarbeid der.
Eier har gått til innkjøp av mye
spennende skoleforberedende
materiale som skal være tilgjengelig
for ”skolebarna” det siste skoleåret.
Det varierer fra år til år hvor mange
barn som skal over i skolen og hvilken
skole de skal på.

BRO BRO BRILLE
KOMPISGRUPPE
I år har vi valgt å lage en gruppe med
de 4 eldste barna; Vetle, Oda og
Patrycja og Ingeborg. De skal være
sammen på tirsdag i oktober,
november, januar, februar og mai. Her
skal vi ha fokus på mange forskjellige
ting. Blant annet skoleforbedende
aktiviteter og hva barna er opptatt av
og ønsker å lære om.

Vi vil selvsagt gå turer i nærmiljøet og
være mye ute denne måneden. Vi skal
prøve å besøke førskolebarna i Veien
barnehage også. Dette for å bli litt
kjent med de som barn skal begynne
med på skolen.

Bro bro brille,
Klokka ringer elleve
Keiseren står på sitt
høyeste slott,
Ser utover land,
Ser utover strand.
Fare fare krigsmann
døden skal du lide!
Den som kommer aller
sist
Skal i den sorte
gryyyyyyyte!
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Ingeborg 5 år!
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SOMMER!
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Ferie er å ha ingenting å
gjøre, og hele dagen å
gjøre det på.
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Vennskap i barnehagen
Barnehagen er en viktig arena for lek og vennskap. Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte
opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den man er. Å ha venner skaper trygghet og øker
selvfølelsen. Venner er veldig viktig for barns trivsel og utvikling. Og for mange barn, er det her de får
sine først venner.
Vi vil ha ekstra fokus på vennskap i år, fordi vi syns det er så viktig. Vi kommer til å følge med på hvordan
vennskap utvikler seg, og at ingen blir holdt utenfor. I samtaler kommer vi til å snakke om hvor viktig det
er å ha venner, og at det må være plass til alle, selv om ikke alle er like.

VENNER
En ring av gull
en riktig stor
med plass til alle hender.
Der ingen er størst
der ingen er først
der ingen er sist
der ingen er minst
Vi holder fast
så ringen ei brast
for den er smidd av
venner.

