SANDTOPP-NYTT

Månedsbrev fra Roret – Januar 2020

Hei og godt nytt år til dere alle
Tenk det ……høsten i barnehagen er allerede over, julen er ryddet bort og vi er inne i et nytt
ti-år.
Vinteren er mild og det ser ut som at vi må smøre oss med tålmodighet for
litt vinteraktiviteter.
Vi ønsker oss litt snø, så vi kunne prøvd akebakken og laget snøballer.
“Barnehagen skal gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer,
sanseopplevelser og kroppslig lek inne og ute.» (Rammeplan s.50)
Hos oss holder vi på med tilvenning av nye barn og i løpet av en måneds
tid er alle i barnegruppen på plass. Fokuset er på omsorg, trygghet og det
å bli kjent på avdelingen og ute i barnehagen. «Når barnet begynner i
barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden
slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og
lære.» (Rammeplan s.33).
Etter frokost har vi sangsamling. Nå ser vi resultater av alt som
gjentas og er en del av hverdagen; Barna setter seg klar på
gulvet, med hånden mot pannen og er klar til å synge ‘God
morgen-sangen, navne-sang og flere forskjellige dyresanger.
Framover mot våren jobber vi videre med eventyret om “De
tre små grisene”. Det ene vinduet på avdelingen har fått dekor
fra eventyret og vi har malt griser.
«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom
barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som
fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.» «Personalet
skal skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve
glede ved å bruke språk og kommunisere med andre.» (rammeplan
s.23 og s.48)
Ved aktiviteter deles barnegruppen i smågrupper. Finmotorikken blir testet ut.
Klosser, puslespill og perler er ganske spennende. «Barnehagen skal
introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som
bidrar til meningsfull samhandling.» (rammeplan s.22)

Sissel
Konst.ped.leder på Roret

Månedsbrev januar 2020-Lanternen
Januar startet med et nytt tema og fokus. I løpet av dette halvåret skal vi ta et dypdykk
i Astrid Lindgrens verden, så vi begynte året med Emil i Lønneberget. Fokuset har vært
på å utfordre barnas tenkning rundt omsorg, og hvorfor vi må hjelpe andre. Vi har hatt
mange kjekke samlinger der vi har snakket om hvordan Emil hjelper lillesøsteren sin,
Ida. Emil som henger opp Ida i flaggstanga har nok vært favoritten til nå. Vi har også
hatt flere fine turer. Vi har startet med langturer, og den første turen gikk til Aspervika
skogen med bål og hengekøye. Barna har blitt utrolig flinke til å gå lengre turer, også i
ulendt terreng.
I midten av januar hadde vi en kjekk tur der vi lærte
oss å spikke pinner, slik som Emil i Snekkerbua. Her
fikk til og med de minste barna kjenne på
mestringsfølelsen når vi kunne ta med oss en
egenspikket pinne hjem til barnehagen. Barna fant
pinner selv, og sorterte i størrelser. Noen av pinnene
brukte vi i samling senere, der vi snakket om
månedens tema i fagområdet «Antall rom og form»;
telling og kvantifisering. Om dette fagområdet sier
Rammeplanen «..barnehagen skal bidra til at barna leker og eksperimenterer
med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på».
I samlingen øvde vi oss på å telle på terninger, steiner og pinner. Det var også
veldig populært å finne ut om det var flest gutter eller flest jenter, og ikke minst hvem som var flest
år gammel. Samlingen var preget av skikkelig storm og regn, men barna klarte imponerende nok å
holde på både motivasjon og interesse!
Gjennom hele måneden har vi som sagt hatt et fokus på omsorg for andre, både
dyr og mennesker. Vi har snakket om hvordan vi kan hjelpe fuglene
om vinteren nå når det er kaldt, og prøvd å se etter forskjellige fugler
på tur i nærmiljøet. Vi har også fortsatt å snakke om omsorg blant
barna her på Lanternen, og det er alltid like kjekt å se hvor flinke de er
til å hjelpe hverandre i garderoben. Her er det både de største barns
som hjelper de minste, og de minste som hjelper de største.
I februar skal vi feire samedagen i barnehagen, og vi har allerede
begynt med forberedelsene. På slutten av måneden har vi hatt samling om den samiske
kulturen og fargelagt det samiske flagget. Nå er vi klare for februar, og et lite skritt
nærmere vår og lysere tider.
Barnehagelærer studenten Chelsea har vært med oss hele måneden, og blir
med oss videre til midten av februar, barn og voksne syntes det er veldig
kjekt og ha henne på avdelingen
Med vennlig hilsen,
Agnes Holmen, pedagogisk leder på Lanternen

Månedsbrev for januar på Ankeret.
Godt nyttår alle sammen!
På Ankeret har vi startet det nye året med et nytt tema!
Temaet for denne våren er vikinger. Spennende og lærerikt
for både store og små. Denne måneden har vi hatt Ruben i
praksis hos oss, han er student ved UiS. Vi har også hatt
Marie i praksis, hun er elev ved Gand vgs. Det har vært
spennende med praksisbesøk for både små og store på
Ankeret.
ABC gruppen er
igjen i gang med
ABC dag inne og
langtur til Dale!
Inne har vi tatt
opp igjen bokstavene og lesekorpset. Vi fargelegger
bokstaven og klipper den ut. Vi finner ord som starter på
bokstaven og når vi hadde bokstaven D fant vi mye som
rimte. Due, lue, hue, flue og snue. ABC har tatt bussen til
Dale og der leker de i skogen, klatrer på store steiner, har
med Lavvo og lager mat på bål. Her får de virkelig bli kjent
med hva egen kropp mestrer og «videreutvikler motoriske
ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper» (Rammeplanen, s. 49).
Ekorn har turdag sammen med noen fra Lanternen og de går til Aspervika skogen. De får boltre seg i
skogen, de får hjelpe dem som er mindre enn seg og de spiser lunsj ute i skogen. De har bål til å

varme seg på, og hengekøyer til å hvile seg i. Ekorn
har også hatt innedag hvor de har fått leke i
smågrupper og vi har hatt samlinger.
Temaet vikinger er spennende og denne måneden
har vi snakket om og sett på hvordan husene deres
var, og klærne de brukte. Det er litt ulikt hvordan vi
har det i dag. Vi har lært at de hadde lange hus med
få rom og at alle sov i samme rom. Kim har kledd
seg ut som viking og vist klærne de brukte,
vikingene lagde klærne sine selv!
Vi har startet så vidt på forberedelser til
Samefolkets dag som er 6. februar. Vi har lest
boken «Hjemme på Vidda – en reinflokk på
flyttefot» og hatt samlinger om hvem samene er og
deres kultur.
Med vennlig hilsen
Andrea Halvorsen, pedagogisk leder på Ankeret.

