SANDTOPP-NYTT

Månedsbrev fra Roret –
Mars 2020
Hei
Da er vi inne i den første vårmåneden, mars. Vi skulle se på vårtegn og forberede oss
til påske.
Hverdagen her hos oss er i hovedsak omsorg, trygghet og det å bli kjent med andre
barn og voksne på avdelingen og ute.
«Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider
ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang,
håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro,
hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.» (Rammeplan s.11).
Sangsamling er
et av høydepunktene på dagen. Larvene har samlingen inne, mens
Sommerfuglene ofte tar samlingen ute, enten på tur eller i bålhuset. Vi ser
tydelige resultat av alt som gjentas, og er en del av hverdagen; Barna setter
seg klar, med hånden mot pannen og er klar til å synge ‘God morgen alle
sammen, navne-sang, med krøllet hale og bjørnen sover.
Det nærmer seg påske og vi hadde akkurat startet på litt påskeaktiviteter. Vi farget
påskeegg og fikk sunget «en liten kylling».
«Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og
høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi.»
(rammeplan s.54)
Barnehagedagen gikk av stabelen 10.mars. I år ble den markert for å
synliggjøre hva tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen. Det skal være
«rom og plass» til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn. Vi hadde mange aktiviteter ute og barna var delt inn i
grupper med ulik alder.

Vi jobber med eventyret om “De tre små grisene”. Boken leses flittig, vi har
dekorert det ene vinduet på avdelingen og vi har malt griser.
«Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse,
språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.» «Barna skal få
mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som
kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og
kultur.» (rammeplan s.47-48)

Mars måned ble litt ikke helt som vi planla i begynnelsen av måneden. Vi
fikk gjort mye de første ukene, men resten av måneden har vi måtte legge de
opprinnelige planene bort. Før vi måtte stenge så noen av barna i barnehagen
en film som forklare hva korona-viruset er og en film som viser hva som skjer
med bakteriene når vi vasker hendene med
såpe. https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA

Vi gleder oss veldig til å se dere igjen og ha vanlige barnehagedager. I ventetiden anbefaler vi
at dere hjemme følger med på live - samling, hver dag kl 9 på Kidplan

Med vennlig hilsen Sissel
Avdelingsleder på Roret

Månedsbrev for Lanternen - mars 2020
Denne måneden startet med et nytt tema; mangfold og likeverd. Vi har
lest Pippi Langstrømpe - og undret oss over hvordan hun er litt
annerledes, men likevel så modig og rettferdig. Historiene om Pippi har
skapt mange gode samtaler, og barna har vist stor interesse. Favoritten
til nå har nok vært «Pippi på de sju hav». Vi gleder oss til å fortsette med
flere Pippi-historier i april.

I samlingene har vi snakket om hvor forskjellige vi er her på
Lanternen. Vi har forskjellige høyder, forskjellig hårfarge og
forskjellig øyenfarge. Det er viktig for oss at hvert barn føler
seg anerkjent - og det er ingen tvil om at temaet skaper mye interesse hos barna. Disse
samtalene ble et bra utgangspunkt for Vårfesten som ble feiret 10.mars. Det ble en
kombinert feiring av vårfest og den årlige Barnehagedagen. Barnehagedagens tema dette
året er nemlig «Ulike sammen». Vi feiret med kjekke og lærerike aktiviteter ute.
Rammeplanen for barnehager sier: «Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling
uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk,
etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former
for diskriminering og fremme nestekjærlighet.» Vi satte barnehagens nasjonaliteter på
verdenskart, snakket og så på bilder av mange forskjellige familiekonstellasjoner og sådde
solsikkefrø. Det var fint å se mangfoldet i barnehagen og stoltheten barna hadde for de
forskjellige nasjonalitetene.
Vi fikk noen veldig fine langturer, og denne måneden kunne vi begynne å se etter
vårtegn! Vårblomster har kommet frem, og solen har varmet på tur. Nå gleder vi oss
til nye destinasjoner i april - når det forhåpentligvis er enda mer vår i været.
Mars tok derimot en litt brå slutt i midten av måneden. Vi fikk dessverre ikke
gjennomført alle planene vi hadde lagt for resten av mars. Heldigvis har barna vært
supe flinke til å vaske hendene - det er tydelig at mange har snakket om dette
hjemme☺ Det kan være vanskelig for barna å forstå hvorfor hverdagen er litt
annerledes, og mange kan savne en rutinepreget barnehagehverdag. I ventetiden
anbefaler vi at dere hjemme følger med på live - samling, hver dag kl 9 på Kidplan.
Legger også ved en link på youtube som er fin å se sammen med barna;
https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vAVi
Vi håper på at vi snart er tilbake til normalen, og gleder oss masse til å se alle igjen.
Med vennlig hilsen,
Agnes Holmen - avdelingsleder på Lanternen

Månedsbrev for mars på Ankeret.
Hei alle sammen.
Våren er her. Vi har hatt kalde dager med sludd og vi
har hatt herlige dager med sola som varmer. Vi har vært
på tur med et tynt hvitt teppe over skogen, og vi har
funnet snøklokker og bjørk som spirer. Vi har lyttet
etter fuger og hørt hakkespetter.
Barnehagedagen den 10. mars ble markert med vårfest.
Temaet for årets barnehagedag var «Ulike sammen». Vi
hadde mange kjekke aktiviteter, blant annet så plantet
vi solsikke. Vi håper solsikkene deres har begynt å spire!
Vi malte hendene våre sammen på en plakat, som en
markering på at vi er ulike sammen. Vi kastet erteposer
på blikkbokser, vi hadde aktivitet med ulike former, vi
hadde en post hvor vi hørte på musikk fra ulike steder i
verden, vi hadde en post med verdenskart og flagg fra
alle nasjonalitetene i barnehagen, vi hadde flere poster
hvor vi snakket om ulike mennesker og ulike familier. Vi fikk mange fine og reflekterte samtaler
denne dagen og både barn og voksne hadde det gøy.
ABC har vært på langtur til Dale og til en leirplass i skogen mot Kubbetjønn. Den har enda ikke fått et
navn, men vi håper å få navngitt den snart.
Ekorn har vært på langturer med noen av de fra Lanternen, og de har vært i skogen bak Hana kirke.
På tur utforsker vi naturen, vi ser hvordan skogen endrer
seg med sesongen. Vi hører på lydene skogen byr på og
det er mange fine samtaler både mellom barn og voksne
og barna seg imellom.
Mars måned ble ikke slik vi hadde planlagt. De første
ukene gikk som de skulle, og før barnehagen stengte så
både ABC og Ekorn en film fra Helsedirektoratet om
korona viruset. Etterpå snakket vi om det og barna fikk
stille spørsmål om det var noe de lurte på, eller noe de
syntes var skummelt. Filmen finner du her:
https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vAVi
hadde også et forsøk som viser hvorfor det er så viktig å
bruke såpe når vi vasker hendene.
Mens vi venter på å få møtes igjen, anbefaler vi at dere
hjemme følger med på live - samling, hver dag kl 9 på
Kidplan.
Med vennlig hilsen Andrea Halvorsen, Avdelings leder på Ankeret.

