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STORBARNSLIVET I FOSSEGRENDA BARNEHAGE
Det best beskrivende ordet for storbarnslivet på Knerten må være god
stemning! Hver dag starter med smil om munnen, flott lek og gjerne musikk.
Starter vi dagen ute har barna et stort uteområde og masse leker å boltre seg i,
og starter vi inne kan barna velge fra øverste hylle i aktiviteter, bøker og
inneleker.
Fellesskap og demokrati er veldig viktig på Knerten. Alle skal bli sett, alle skal bli
hørt og alle skal føle tilhørighet i barnehagen vår. På storbarn har vi ofte
avstemninger for hva barnegruppa ønsker å gjøre eller hvor de ønsker å dra på
tur. Det ligger mye læring i å forstå den demokratiske avgjørelsen som blir tatt
og klare å tilpasse seg fellesskapets ønsker. Klarer barna å tilegne seg disse
ferdighetene så ser vi på dette som en flott egenskap å ta med seg videre til
skolealder og resten av livet!
Knerten er en uteavdeling, og med minst 2 turer i uken og masse utetid har vi nå
fått enda et løft i form av en grillhytte på uteområdet. Grillhytta gir oss enda
mer fleksibilitet i overgangen mellom utetid og innetid. Vi gleder oss til å
avslutte en flott aketur med lunsj i en oppvarmet grillhytte. Hva er vel bedre
enn barn med knallrøde kinn som koser seg med matpakken mens de stirrer inn i
bålet ☺
Videre i årsplanen har vi lagt ved info om hverdagen på barnehagen, personalet
på avdelingen og selve barnegruppen. Helt til slutt kan dere lese om årshjulet og
få mer nyansert info om hva vi skal jobbe med hver måned.
God lesning ☺

Fossegrenda barnehage
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VI PÅ KNERTEN
På storbarnsavdelingen Knerten jobber det 4 voksne. Stian er pedagogisk leder,
Cathrine og Marius er pedagogiske medarbeidere. Barnehagestyrer Merethe
jobber 2 dager i uken med ekstra fokus på det spesialpedagogiske arbeidet.
Barnegruppen består av 18 barn, 9 gutter og 9 jenter.
Hver tirsdag har vi gruppedeling hvor vi deler barnegruppen opp i faste grupper
avhengig av alder, henholdsvis Revegruppa og Bjørnegruppa. Revegruppa som
består av 3-4 åringene ledes av Cathrine. Bjørnegruppa som består av 4-5
åringene er sammen med Merethe, Stian og Marius. Bjørnegruppa er også
skolegruppe, barna får ekstra trening og fokus på skoleforberedende
aktiviteter.

DAGSRYTME
7.15
8.15

9.30

11.30

12.00

14.30

15.00

16.30

•BARNEHAGEN ÅPNER

•FROKOST

•TUR/GRUPPEAKTIVITET

•LUNSJ

•FRILEK/PROSJEKTER

•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. 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.
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ÅRSHJUL
Årshjulet er et felles pedagogisk verktøy for hele barnehagen som forklarer
våre mål og satsningsområder knyttet opp mot rammeplan for barnehagen.

