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LIVET PÅ TOMMELITEN
Ett gjennomgående fokus dette året er å gi barna erfaring med gode ute- og
turopplevelser, varierte aktiviteter og stimuli på deres utviklingsnivå. Vi vil
tilrettelegge for felleskapsfølelse og god sosial trening, gjennom å oppleve
hverdagene sammen barna der de er.
Vi startet året ute, med utelevering og frokost i lavvo. To turdager i uka. Vi har
vært inne ved gruppedeling, dagsbehov og planlagte aktiviteter. Mørkere og
kaldere høstdager har gjort at vi nå spiser frokost inne, før vi fortsetter dagen
ute. Til lunsj deler vi gruppa 2-3 dager i uken, hvor de største spiser ute.
Ute på barnehagen bytter vi på hva barna tilbys av aktiviteter, vi tilrettelegger
for ulike ting fra dag til dag. På den måten mener vi å gi barna gode erfaringer
og opplevelser med natur, vær, materialer og motorikk. Vann, sand, biler, musikk,
gjørme, husking og rutsjing er noen eksempler.
På tur går vi til samme sted. Da blir barna trygge og kjente med veien dit og
selve turmålet. Barna kan bruke energien sin på å oppdage nye ting fra gang til
gang. Det å følge samme sted gjennom alle årstidene gir mange gode erfaringer
og grunnlag for undring sammen med barna.
Inne på avdeling er det muligheter for duplo, dukker og kjøkkenlek, likeså godt
som hinderløyper og herjing. Avslapning med mørke rom, stjernelys og litt yoga
eller en lesestund.
Nå gleder vi oss til vinteren kommer, ny årstid og nye aktivitetsmuligheter
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VI PÅ TOMMELITEN
På småbarnsavdelingen Tommeliten jobber det 3 voksne. Susanne er pedagogisk
leder, Lise og Rosemary er pedagogiske medarbeidere. Charlotte er vikar.
Barnegruppen vil ved slutten av året bestå av 10 barn. 3 barn født 2018, 6 barn
født 2019 og 1 barn født 2020.
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•BARNEHAGEN ÅPNER

•FROKOST
•SAMLINGSSTUND
•GRUPPEAKTIVITET
•LUNSJ

•HVILESTUND

•FRUKT OG GRØNT MÅLTID

•FRILEK

•BARNEHAGEN STENGER
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MÅNEDSPLAN
På barnehagens hjemmeside ligger det til enhver tid månedsplaner. Disse
oppdateres i forkant av hver måned og inneholder informasjon om eksempelvis
turdager, prosjekter og andre viktige datoer. Vi gjør oppmerksom på at dette er
et verktøy som er i konstant endring, så det gjelder å sjekke ofte for å holde
seg oppdatert som foreldre.

MÅNEDSBREV
I etterkant av hver måned sender hver avdeling ut et månedsbrev. Dette er en
evaluering av hva vi har gjort den siste måneden. Månedsbrevet beskriver det
pedagogiske arbeidet med særlig fokus på temaarbeid, turer og bursdager. I
tillegg gis det kort info om neste måned.

GRUPPEDELING
Gruppedeling brukes aktivt hver dag i frileken og for å gjennomføre temaarbeid.
Dette er med på å sikre økt fokus på samspillet mellom barn/barn og
barn/voksen, gjennom at man får bedre tid til hver enkelt. Ved bruk av
gruppedeling kan man som voksen aktivt bidra til at barna får et mer tilrettelagt
tilbud og dermed økt mestringsfølelse.

MÅL & PROSESSKJEMA
Vi jobber temabasert utefra et årshjul med fagområdene. Alle i personalet har
vært med å velge tema. For å planlegge, dokumentere og evaluere det faglige
innholdet i barnehagen skrives det et mål og prosess skjema. For hver aktivitet
vi skal ha, blir et skjema fylt ut hvor man skriver: Hvorfor, hva trenger vi og
gjennomføringen. Etter gjennomført aktivitet, vurderer vi. Dette er et verktøy
for å sikre kvaliteten i temaarbeidet vårt.

ÅRSHJUL
Årshjulet er et felles pedagogisk verktøy for hele barnehagen som forklarer
våre mål og satsningsområder knyttet opp mot rammeplan for barnehagen.
På neste side følger gjeldende årshjul.
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