Månedsplan april 2019 Hvalene
Toleranse

Trygghet

Trivsel

Tro på egne evner

Med fokus på
Vennene våre
Gruppa vår
Naturen vår

Med fokus på
Tilhørighet i gruppen og i hele
barnehagen
Samlingsstund/skoleforbredende
aktiviteter
Måltid/hygiene
Sosial kompetanse
Foreldresamarbeid

Med fokus på
Vennskap og trygghet
Utelek
Turer/ny årstid
Mat
Hygiene
Sosial kompetanse
Foreldresamarbeid

Med fokus på
Lek og læring
Erfare, undre, utforske
Sosial kompetanse

MÅL: Fokus på vennskap, og « Du skal være mot andre som du vil at andre skal være mot deg.» Vi tar i mot
beskjeder, og gjerne flere samtidig. Vi snakker positivt om og til hverandre.
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Hvalene april 2019
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1.
Vi drar i gymsalen på Floren skole
kl 0930.
Samling før lunsj.
Ukens hjelper: Noah

2.
Tur i nærområdet. Spiser i bhg.

3.
Vi tilrettelegger for
skoleforberedene oppgaver.

4.
Vi blir kjent med
førstehjelpsbamsen Henry.

5.
Formingsaktivitet:

8.
Chill out
Samling før lunsj.

9.
Vi går på tur i nærområdet,
med spikkekniver, og Henry!!

10.
Vi drar til Rødsmyra, og bader
kl 0930. Ta med badetøy og
håndkle.

11.
Påskeaktiviteter.

12.
Vi lager i stand påskelunsj til
resten av barnehagen😊

15.
Påskeuke.
Vi er spontane, og samkjører oss
med de andre gruppene.

16.
Vi er spontane, og samkjører
oss med de andre gruppene.

17.
Barnehagen stenger kl 1200

18.
Skjærtorsdag.

19.
Langfredag.

Barnehagen stengt

Barnehagen stengt

22.
2.påskedag.

23.
Ha- med- dag!
Alle kan ha med en firkantet
ting😊

25.
Skoletreff for Florenbarna.
Denne gangen i Brekke bhg.

26.

Påske

Ukens hjelper: Erik

Barnehagen stengt

24.
«Vi inviterer til Restaurant
day.»
Mer info kommer.

29.
Chill out
Samling
Ukens hjelper: Sofie

30.
Vi får besøk fra Norsk
smakskule, og kokk Per Ivar
Berget. Han skal lage med med
oss😊 Start kl 0900.
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Månedsbrev:
SOS: Straks overgangssamtaler med Floren skole, og bare en har skrevet seg
på samtale!! Melding er sendt ut for en stund siden, og skjema henger på tavle i
gangen!!
Straks påske😊 Enkelte barna trenger virkelig lettere sko og tynnere lue/pannebånd! Ta en titt i kurven, og ta med støvler ol som barna ikke
passer, med hjem! Husk også å smøre med solkrem på morgenen, ta med solkrem, så smører vi barna utover dagen. Skal du ha påskefri, så
si ifra til oss.
Vi har fått oss noen deilige turer i mars, og fortsetter med det i april. Barna leker og finner hverandre på en helt annen måte på utsiden av
porten her. Vi legger fokus på påske. Hva er påske? Vi lager påskepynt, serverer påskelunsj, og gleder oss over høytiden.
Vi introduserer Røde Kors sin førstehjelps- bamse, Henry. Han er ekspert på førstehjelp, og kan mye om dette. Vi gleder oss til at han skal
lære oss mer om dette😊
Vi i barnehagen legger til rette for barnas medvirkning, ved å tilrettelegge og oppmuntre til at barna kan gi uttrykk for sitt syn på egen
hverdag. Vi legger ofte til rette for ulike valg. Vi utsetter også ofte satte planer til fordel for barnas bidrag, og lytter selvsagt om det er
aktiviteter/tilrettelegging de ønsker/ikke ønsker. Vi ønsker i enda større grad å kunne tilrettelegge for barnas medvirkning, og kommer
oftere til å dele gruppen i to, både i tilrettelagt aktivitet, frilek og på turer.
Formingsoppgaver denne måneden vil være i forhold til årstiden og påske. Vi har plantet masse som nå er plantet over i større potter, og
straks skal ut i drivhus!
Vi ser etter vårtegn på turer; mark, insekt osv.
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LAR DENNE STÅ, DA INGEN TILBAKEMELDINGER HAR KOMMET; Vi på Hvalene kunne godt tenkt oss noen tilbakemeldinger på informasjon
fra oss, til dere hjemme. Noen snakker vi ofte med, andre ikke like ofte. Det er ett punkt vi ønsker å forbedre.. Enten med ukesrapporter via
Vigilo, samtaler, eller andre arenaer. Det er viktig for oss at dere som ønsker dette gir beskjed, da vi eventuelt starter med å sette av tid til
dette😊
Vi bruker fortsatt mye tid på sosial kompetanse: å vente på tur, ikke snakke i munnen på hverandre, svare på en hyggelig måte, sitte på
stolen når vi spiser, bruke bestikk, påkledning osv. Vi ønsker veldig gjerne at dere øver på dette hjemme også😊. Siste året er ikke bare
bare😊
Kjernetid er fra 0930-1400. Vi ønsker at barna blir levert utenom denne tiden!
Mandager har vi samling hvor vi bruker ukestavle, og henger opp bilder av det vi skal gjøre gjennom uka. Vi prater sammen, avtaler og
legger planer. Vi har også samling de andre dagene, men de inneholder andre ting som sang, bok, hvem er her, hvem er ikke her, temaer
osv.Ta kontakt om det er noe: linda@husergardsbarnehage.no eller send melding via VIGILO😊
Barna må ha godt med skift i skapet sitt. Sjekk grønn pose hver dag, og at den alltid henger i barnehagen. Ha alltid vintersko/Cherrox
stående på plassen i yttergangen. (sjekk str. noen er for små!) Vi minner om at barnets allmenntilstand må være så god at det orker å delta i
daglige aktiviteter. Husk «48 timers regelen» ved omgangssyke. Vi ønsker ikke «ha- med –leker «i barnehagen, da dette skaper mye
konflikter. Viktig at alle overholder dette, da det er svært urettferdig om noen har med noe. Husk ha-med- dag!
Bilder fra hverdagen finner dere på Facebook og instagram.
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