Lensmannsgarden barnehage

MÅNEDSPLAN FOR BÆRHAGEN
JUNI
Tema: Sommer
Mål: «Skape gode øyeblikk sammen
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Postadresse:
Postboks 6
4368 VARHAUG
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4360 VARHAUG
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E-post
post.lensmannsgarden.barnehage@ha.kommune.no
www.ha.no/lensmannsgarden

Org.nr.:
964 969 590

Tilbakeblikk på mai måned:
I måneden som har gått har vi deltatt på ulike ting. 2014 barna tok toget til Nærbø og
så forestillingen «Hakkebakkeskogen» som kulturskulen hadde satt opp. Det var en
veldig god opplevelse. Barna har fått kjennskap til hvorfor vi feirer 17. mai og litt om
tradisjonene bak nasjonaldagen. Ellers har vi vært på turer ute i trafikken og repartert
enkle trafikkregler. Tarkus har også vært på besøk.
Vi minner barna på hva løveloven sier at alle skal få lov til å være seg, og ha egne
meninger og bestemme over seg selv og har i denne sammenheng snakket om
hvorfor det er så bra å bo i et land som Norge der vi har lov til dette. Barna skal lytte
til andre men hver enkelt har lov til å ta egne valg. Samtidig skal en gi plass til
andre. Vi voksne er tett på barna og veileder dem til å ta gode valg.
Vi har arbeid og arbeider hele tiden med å få til gode vennskap, relasjoner og
samhold blant barna i Bærhagen. Vi deler ofte barna inn i mindre grupper, for å få til
god lek og aktivitet etter barnas interesser og behov. Vi har laget egne lekegrupper
med barn for å bygge nye relasjoner med hverandre, styrke vennskap og bevare den
gode leken. Målet vårt er at alle skal ha minst en venn i barnehagen. Vi ser at dette
har virket positivt inn på barnegruppen. Vi ser at barna har fått flere venner, barn som
har hatt utfordringer med å leke med andre har begynt å leke.
Kjempegildt å se at når vi jobber med noe bevisst så blir det kvalitet på flere områder.
Dette har gått så bra takket være det gode samarbeidet med dere foreldre. Vi
opplever at dere har tatt tak i de tingene som er blitt tatt opp på foreldresamtalene og
at dere jobber med det. Kjempebra. Det er så viktig at dere jobber med de samme
tingene som vi gjør i barnehagen. At dere setter grenser på barna deres, og er en
varm voksen det skaper trygghet for barna og gjør at det blir lettere for oss i
barnehagen også å sette grenser på deres barn.
16. mai møttes alle barnehagene på Varhaug og vi øvde på å gå i 17. mai tog.
Rollefigurene Truls og Tøyse Trine deltok, og laget «lått og løye».
Ekstra fokus på barnas medbestemmelse denne måneden. Vi hadde fokus på å
bygge videre på de gode relasjonene og det gode vennskapet som finnes mellom
barna. Vi gikk på turer i nærmiljøet og fant på litt andre aktiviteter enn vi pleier til
vanlig.
I juni måned vil vi ha fokus på å skape gode øyeblikk sammen. Det vil ikke stå så
mye på planen. Vi vil se dagene an og la barna være med og bestemme hva vil skal
gjøre. Barna skal bli sett og hørt.
Hospitering
Mandager kl: 09.00-10.30 blir det hospitering på avdelingen barna skal gå på til
høsten. Dette for å trygge barna for nytt barnehageår, og for å bygge nye relasjoner
og vennskap.
Sommerbarnehage uke 25, 26 og uke 27
Disse ukene vil vi legge opp til ulike aktiviteter enkelte dager. Vi vil da ha aktiviteter
på tvers av avdelingene.
Fom. uke 26 vil en del av personalet ha ferie så da vil vi være mye sammen med
Steingarden. Fom. uke 28 er hele barnehagen samlet oppe i nybygget.

Bursdagsfeiring
I løpet av uke 26 feirer vi barna som har bursdag mellom 29. juni og 15 august.
Barnehagen er feriestengt uke 29 og 30.
Vi vil takke for et godt samarbeid i året som har gått, og ønske Sem og Oda Mariell
lykke til videre i ny barnehage. Ønsker dere alle en fin sommer.
Med hilsen
Evy, Ann Iren, Åse Kristin og Hilde

