Lensmannsgarden barnehage

MÅNEDSPLAN FOR STALLEN NOVEMBER
Tema for perioden:
«Hjelpe når jeg kan, slik blir livet bedre for barn i alle land»

MÅL
Mål: Vi kan glede andre
Barna skal oppleve glede ved å hjelpe andre

DELMÅL
«Vi er gode» med hverandre
Barna skal få oppleve gleden ved å gi noe til andre, og bry seg om andre.
METODER
Bøker/eventyr
Sang/musikk/lytting
Lek i smågrupper
Turer
Mat
Godhetsdag: «Glede barn i Ukraina»

SANGER,BØKER, RIM OG REGLER VI KOMMER TIL Å BRUKE
Løveloven
Eventyr: Skinnvotten
Sang: «Alle trenger en liten venn», «Den som deler».
Bok: Karsten hjelper pappa
Månedens tegn: Hjelpe

Telefonnummer til avdelingen er 41532611

Postadresse:
Postboks 6
4368 VARHAUG

Kontoradresse:
Løehagen 8
4360 VARHAUG

Telefon:
51793650

E-post
post.lensmannsgarden.barnehage@ha.kommune.no
www.ha.no/lensmannsgarden

Org.nr.:
964 969 590

FORELDREBREV
I oktober var temaet «Bry meg om en annen» og «En smak av verden». Fokuset har vært
å være gode med hverandre, og å hjelpe hverandre. Barna i Stallen er veldig gode med
hverandre, og hver dag ser vi mange gode øyeblikk. Alt i fra at barna gir klemmer på eget
initiativ når noen er leie seg til at de hjelper med av og på-kledning om noen trenger hjelp.
På FN-dagen og godhetsdagen i barnehagen (24.okt.) var vi sammen med «språksprell»
oppe på løa, vi sang to sanger for dem og noen i steingarden fremførte bukkene Bruse. De i
språksprell fortalte litt om landa deres, og snakka på språket sitt. Vi fikk også smake på mat
som de hadde laga til oss, spennende med nye smaker.
Temaet for november blir «hjelpe når jeg kan, slik blir livet bedre for barn i alle land». Vi
fortsetter fokuset med å være gode med hverandre og å hjelpe. Denne måneden vil vi ha
ekstra fokus på å hjelpe barn i Ukraina. Tidligere år har vi samlet inn «gaver» til barn i
Ukraina i løpet av hele desember, men siden det i desember allerede er så mye så skjer, så
har vi bestemt oss for heller å ta det i november dette året. Ellen Aarsland fra KPK-Ukraina
kommer på godhetsdagen 25. november og henter det barna har tatt med (kommer
infoskriv ang. dette).
Smågrupper: Da vi ser at barnegruppa (med tanke på lek og sosial mestring) fungerer aller
best når vi deler inn i smågrupper, så har vi nå delt barna inn i faste smågrupper som vi
kommer til å være i hver dag når det er mulighet fra kl 09.00 og frem til kl 10.00. Det er ca. 4
barn og en voksen på hver gruppe. Kl 10 møtes alle i Stallen og har samling før vi setter oss
til bords og spiser lunsj. Detter tror vi også vil være med på å gjøre overgangene mye
enklere for barna. Denne timen vi er i smågruppene vil fokuset være på lek.
Både fornuften og forskning forteller oss at smågrupper er bra for barna. Som voksen blir du
mer tilgjengelig for og sensitiv på hvert enkelt barn når du er alene med en liten
barnegruppe. Barna vil merke at du som voksen ser dem på en annen måte, enn når det er
mange barn som skal dele på flere voksne (Brandtzæg,Torsteinson & Øiestad, 2016).
Tur: Når det står tur på planen så vil to og to smågrupper slå seg sammen å gå på tur. De to
andre gruppene blir igjen i barnehagen og leker i smågrupper.
Møteavvikling: Tirsdager kl. 08.30-10.35 vil det være møteavvikling på huset. Vi så at det
ikke var bra for barna at vi hadde møter når det var pauser ol. så derfor har vi valgt å ha en
dag der vi har møter. Når Stallen har møter vil det være personal fra andre avdelinger som er
med barna i tidsrommet 09.35-10.35 tirsdager i partallsuker.
Foreldremøte: Det blir foreldremøte med barnevakten 7. november i Jæren Sparebank
Arena. Meld dere på via mykid.no.

Med vennlig hilsen
Bente Tjensvoll
-Pedagogisk leder-

MÅNEDSPLAN FOR STALLEN
Uke
44

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
1.
Lek på
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2016-barna:
Aldersdelte
grupper.
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Smågrupper
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En gruppe på
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28.
Hurra for
William 3 år!
Lek på
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29.
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2017-barna:
Besøk i åpen
bhg.
11.
Aldersdelte
grupper.

18.
2016-barna:
Aldersdeltegrupper.
2017-barna:
Besøk i åpen
bhg.
25.
Hurra for
Emma Sofie 3
år!
Godhetsdag:
Glede barn i
Ukraina

Barnehagen er
stengt

