Høsten 2022

Viktige datoer

Et nytt barnehageår er i gang, og alle avdelinger jobber i
disse dager med tilvenning. Både med nye barn som
kommer utenfra og barn som har flyttet fra liten til stor
avdeling over sommeren. Personalet i barnehagen er gode
og erfarne på tilvenninger og de opptrer som trygge voksne
ovenfor både nye og gamle barn. I august er hovedfokuset
tilvenning, skape et godt grunnlag for gode vennskap og
trygghet på avdelingene. Fra september begynner vi med
turer og aktiviteter. Disse er i gang fra ca. 09.30, da ønsker
vi at barna skal være levert i barnehagen slik at de ikke
kommer midt i en aktivitet. Meld gjerne fra på Mykid om
barnet kommer etter kl.09.30 slik at personalet er forberedt
på dette. Alle nye foreldre vil få tilsendt passord til Mykid
og må logge seg inn.

Høsten 2022

Vi jobber mye med samarbeid på tvers av avdelingene og
innad på huset generelt. Dette åpner for nye
gruppesammensetninger og gjør at vi ved sykdom eller
fravær hos ansatte kan hjelpe hverandre. Vi har fokus på at
alle ansatte skal kjenne alle barn. Barna skal føle trygghet
og bli godt ivaretatt gjennom det tette samarbeidet. Vi
jobber med det store felleskapet på huset og lever etter
visjonen vår «GØY SAMMEN – STORE OG SMÅ». Dette gjør
vi blant annet gjennom felles rammer og felles tema,
«DYRELIV». Vi vil gjennom høsten ha fellessamlinger, mye
felles utetid og morsomme aktiviteter sammen for å styrke
vennskap og kjennskap på tvers av avdelingene.

18. og 19. august: Plandager – stengt
23 august: SU-møte 15.30-16.30
31. august: Foreldremøte 19.00-20.30

13. oktober: Fotografering 09.00
20. oktober: SU-møte 15.30-16.30
28. oktober: Plandag – barnehagen stengt

Styrer, Line Bye Myrvang

for høsten 2022
Personalbarnehagen

2 november: Foreldrekaffe 15.30-16.30
13. desember: Luciamarkering

16. desember: Nissefest
Plandager 2023: 02.01 og 12.05

Samarbeidet mellom barnehage og hjem er vesentlig for å
gi barna en god hverdag. Det er viktig at dere foreldre leser
planer i Mykid for å holde dere oppdatert på hva som skal
skje i barnehagen. Gi oss gjerne konstruktive
tilbakemeldinger. Vi ønsker å være i endring og utvikling.
Minner også om at barnehagen har et samarbeidsutvalg,
SU. Dette utvalget skal fungere som et bindeledd mellom
barnehagen og foreldrene, og er et fint forum for å ta opp
aktuelle problemstillinger som dukker opp i hverdagen.
Barnehagen er åpen fra 07.00-16.30. Vi ber om at alle er
hentet og ute av barnehagen til 16.30. Vi i personalgruppen
gleder oss til mange opplevelser sammen med barna deres
denne høsten og ser frem til et godt samarbeid med dere
foreldre 

Halvårsplan

Vår visjon
«Gøy sammen
– store og små»

Våre verdier
Trygghet, trivsel og fellesskap.

Kontakt
E-post: barnehagen@mhh.no
Tlf: 67 500 880
Styrer, Line Bye Myrvang
Tlf: 99 53 89 23

Vi skal gjøre vårt ytterste for at
barna skal få en fin barndom
her i barnehagen!

Ekornstua, gul og grønn:
To småbarnsavdelinger med plass til 9/12 barn fra 1-3
år på hver avdeling. Avdelingene har barn født i 2020
og 2021. Her jobber Håkon, Aijana, Nina V, Tone,
Victoria, Maliwan og Rojin.
Epost pedagogisk leder GRØNN: tone.belsjo@mhh.no
Epost pedagogisk leder GUL: hakon.haerum@mhh.no
Tlf: 40 02 80 33 (Grønn) 40 02 80 32 (Gul)

Turer: Fra september begynner vi å gå turer med
konglebarna. Dette gjør vi frem til jul slik at barna
får erfare å gå utenfor porten, holde hender og bli
kjent med nærområde rundt barnehagen. Vi tar i
bruk turvester som bidrar til fellesskap, turglede og
forventinger. Nøttebarna blir i barnehagen hvor de
erfarer å leke og samhandle med hverandre.
Tema: Vi har valgt arbeide med «bondegård» dette
halvåret. Her skal vi synge ulike dyre og gårds
sanger. Barna skal også erfare og utforske hvilke
ulike dyr som bor på gården, hvem som jobber der
og de ulike kjøretøyene som tas i bruk.

Vi skal:


Tilrettelegge dagene våre etter interesser
og barnas utvikling slik at de lærer og
utvikler seg, samtidig som vi følger
rammeplanens retningslinjer.



Gi barna omsorg, kjærlighet og trygghet.



Se enkeltbarnet og gruppen. Gjøre dagen
innholdsrik.



Legge til rette for lek og gode sosiale
møtearenaer.



Informere, kommunisere og samarbeide
med foreldrene.



Hva kan dere som foreldre bidra med slik
at barna får en best mulig
barnehagehverdag:



Påse at barna har navnemerker på alt av
klær og utstyr.



Hilse på ansatte, barn og foreldre i
barnehagen. Samt snakke positivt om
andre barn, barnehagen, foreldre og
ansatte hjemme.



Se til at barnet har riktig utstyr ifht årstid
og aktivitet

Forming: Vi drar temaet inn i formingen frem mot
november før vi starter med juleverksted. Gjennom
forming får barna erfare å ta i bruk ulike materialer,
redskaper og former. Dette gjør vi for at barna skal
få mulighet til å fremme deres estetiske utrykk og
motoriske utvikling.



Lese planer på Mykid og sende med
barnet nødvendig utstyr, matpakke etc.



Delta på foreldremøter, foreldresamtaler
og arrangementer så langt det er mulig.



Ha en åpen dialog og kommunikasjon med
personalet.

Lekegrupper/språk: Under lekegrupper og
språkgrupper tar vi i bruk ulike bøker, spill og
puslespill. Vi øver på munnmotorikk og bruker
konkreter for å forsterke begrepslæring.



Spørre om dere lurer på noe



Ta opp bekymringer og tanker med oss



Svare på brukerundersøkelsen

Lek: Gjennom lek får barna erfare de ulike
fagområdene fra rammeplanen. Lek bidrar til å
styrke barns sosiale kompetanse, samt deres
utvikling motorisk og språklig. I barnehagen har vi
ulike lekmateriale for å variere leken, hvor vi også
har laget i stand et gym/puterom, som vi kommer til
å ta i bruk av og til.

Beverstua, blå og rød:
To avdelinger med plass til 18 barn fra 3-6 år på hver
avdeling. Avdelingene har barn født i 2017, 2018 og 2019.
Her jobber Paula, Carina, Kelly, Susann, Andrea, Elisabeth,
Ida og Nina S.
Epost pedagogisk leder BLÅ:
maria.paula.muivoz.mena@mhh.no
Epost pedagogisk leder RØD: sukhau@mhh.no
Tlf: 40 02 80 31 (Blå) 90 79 03 58 (Rød)
Turer: Vi har faste turdager på torsdager. Det blir både
avdelingsvis, men også sammen hele Beverstua. Sekk,
sitteunderlag, noe godt i matboksen og gode klær er viktig
og godt å ha på tur. Vi går fra barnehagen 09:30.
Tema: Årets tema er; dyreliv. Her blir det samarbeid på
tvers av avdelinger. Her skal vi sammen utforske dyr og
deres livssyklus. Dyrevelferd. Gjennom sanger, bøker,
turer og forming skal vi jobbe sammen for å bli kjent med
dyrene.
Språk og realfag: For å arbeide med dette vil vi sette
sammen grupper, dette vil vi også foregå både
avdelingsvis og i felleskap. Via bøker, sang, språk/lesegrupper vil vi sammen utforske språk, tall, rim og
regler. I både formelle og uformelle situasjoner vil vi jobbe
med undring og problemløsning på en alders adekvat
måte.
Lek og fellesskap: Sammen vil vi gjennom lek, moro og
samarbeid jobbe for å skape et godt felleskap både ute,
inne, på turer og i andre aktiviteter. Vi er opptatt av å
være sammen med barna, både i planlagte og spontane
lekesituasjoner. Der blir barna satt i fokus, og ved å ha
deltakende ansatte kan vi fremme barns lek og læring,
samt deres sosiale kompetanse.
Klubben: Her skal vi fokusere på barnas overgang til skole.
Vi kommer til å jobbe med ulike aktiviteter der fokuset er
på dem. Dette vil vi gjøre ved å ha fast klubbendag på
tirsdager, samt noen fredager. De skal ha egen turdag, og
egne aktiviteter som de skal gå gjennom, dette er blant
annet; brannvern og besøk til brannstasjon, trafikkurs,
«kroppen min eier jeg», førstehjelpskurs og svømming.

