VÅR VISJON:

Vi er en liten barnehage med stabil personalgruppe. Vi ønsker å gi barna en
trygg og god hverdag med gode opplevelser, for vi vet at barns livsmestring
utvikles i samspill med trygge voksne som ser barna.
Livsmestring for barn innebærer å mestre selve livet med sine opp- og
nedturer, nære relasjoner, følelser, stress, hverdagens krav, personlige grenser
og utfordringer.

VÅRE KJERNEVERDIER:
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Tilstede:
Personalet i barnehagen må ha forståelse for barns totale behov. Det er
nødvendig at de voksne er tilstede og lytter til hva barna egentlig prøver å
fortelle gjennom sitt kroppsspråk, sin væremåte og sin språklige kompetanse.
Det vil si å være tilstede for barna og ha barns beste i fokus.
Reflektert:
Personalet må ha erfaring og nok kunnskap om barn til at de kan møte barna
og foreldrene i alle situasjoner på en reflektert, respektfull og tillitsvekkende
måte. Å være kompetent, profesjonell og reflektert vil si å måle egen erfaring
og kunnskap opp mot barnehagens visjon, verdier, lover, regler og planer.
Ydmyk:
Personalet i barnehagen må vise respekt overfor barn og foreldre. Profesjonell
omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagehverdagen. Vi må være ydmyke i
forhold til å se og lytte til hvert barn, og ta hensyn til barnets utsagn så langt
det er mulig.

Grenser:
Begrepet danning gir en dypere forståelse for de voksnes ansvar og oppgaver i
oppdragelsen av barna. I dannelsesprosessen er barna avhengig av støtte fra de
voksne for å utvikle seg til selvstendig, tenkende mennesker som etter hvert
skal kunne ta etiske begrunnede valg. Målet for danning er at barna skal bli
trygge på seg selv. Når barna blir oppmuntret til å ta selvstendige valg, og får
hjelp til å forstå konsekvensene av sine egne handlinger, utvikler de et mer
bevisst forhold til seg selv som individer. Barna blir trygge på sin egen
personlighet, og på sin egen kulturelle identitet.
Glede:
I barnehagen etablerer barna vennskap og gode relasjoner. Det er en
forutsetning for god læring. Det er viktig at barna opplever glede ved å mestre i
fellesskap med andre. Med utgangspunkt i barns interesser kan barn og voksne
sammen utforske, undersøke, stille spørsmål og finne svar. Når barn og voksne
sammen er nysgjerrig og utforskende kan det føre til spennende tema-arbeid
og prosjekter som er til stor glede for små og store.
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MANDAG

TIRSDAG

MAURTUA: Maurtua:
Gr.1:
Tur-dag.
Førskole
Gr.2:
Ute-dag

NISTE.

NISTE.

ONSDAG
Maurtua:
Tema: Berit.
Faktasamling

SMØREMAT.

Knøttene:

Knøttene:

Tur-dag.

Språk/tema: Ute-dag.

NISTE.

NISTE.

Knøttene:

SMØREMAT.

TORSDAG
Maurtua:
Tema: Tonje.
Forming/
aktivitetsSamling.

VARMMAT.

FREDAG
Maurtua:

Leke grupper

SMØREMAT.

Knøttene:

Knøttene:

Språk/tema:

Leke grupper

VARMMAT.

SMØREMAT.

Inndeling i kohorter:

Kohort 1: Sanna, Isabell, Sophus, Agnes, Eivind, Ida, Oscar, Leah og Sara.
Kohort 2: Arvid, Jeppe, Aiden, Alfred, Oliver og Ynwa.
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Vårt tema i år er: SKOG OG MILJØ.
Hovedmål:
Barna skal bli bedre kjent med enkelte dyr, insekter og planter, samt lære å ta
vare på miljøet i skogen.

Delmål:

Noe faktakunnskap om
-

Storfe (fordi vi fremdeles har seterdrift)
Rådyr
Enkelte insekter
Enkelte planter
Dette er utgangspunktet vårt, men vi vil gå i dybden på det ungene
ønsker å utforske.

Gjennom tema må vi være innom alle 7 fagområdene. Rammeplan og Lov om
Barnehager pålegger oss dette.
Fagområdene er:
-

Kommunikasjon, språk og tekst.
Kropp, bevegelse og helse.
Kunst, kultur og kreativitet.
Natur, miljø og teknologi.
Antall, rom og form.
Etikk, religion og filosofi.
Nærmiljø og samfunn.

-4-

I barnehagehverdagen bruker vi ulike aktiviteter for å være innom
fagområdene:
Eks:
-

Grupper, førskole.
Samlinger.
Drama.
Forming.
Leker.
Leser.
Synger.
Danser.
Spill.
Konstruksjonslek.
Vi går på tur.

I tillegg har vi jul, påske og 17. mai som tema. Vi markerer også samenes
nasjonaldag 6. februar.

Overgang barnehage – skole.
Rammeplanen:
Barnehagens skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at
barna kan få en trygg og god overgang til skole og eventuelt
skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og
informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i
barnehagen, deres overgang og oppstart i skolen. Barnehagen må ha
samtykke fra foreldre for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. De
eldste barna må få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve
at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen.
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Vi i Betanien Hospital barnehage har førskolegruppe hver mandag. I år har vi 3
førskolebarn, 1 gutt og 2 jenter. Vi har et pedagogisk opplegg tilrettelagt for
førskolebarna. Det er Tonje og Berit som har ansvaret for opplegget rundt
førskolebarna.
Vi samarbeider med vår nærskole, som er Lunde barneskole, om overgang
barnehage – skole.
Vi overnatter i barnehagen som avslutning for førskolegruppa.

I ÅR ER VI MED PÅ REGIONAL KOMPETANSEUTVIKLING FOR BARNEHAGENE I
SKIEN OG SILJAN.
Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning. Tilrettelegging for
barn som trenger ekstra støtte.

Felles overordna mål:
Barnehagens ansatte utvikler sin kompetanse om tilrettelegging for barn som
trenger ekstra støtte. Kompetansen bidrar til å styrke et likeverdig og
inkluderende allmennpedagogisk tilbud.
Delmål:
Barnehagens ansatte skal øke sin kompetanse på 1-2 åringenes utelek, og legge
til rette for et trygt og spennende utemiljø.
Tiltak:
- Barnehagens ansatte skal legge til rette for utstyr og materiell som er
tilpasset 1-2-åringenes utelek.
- Barnehagens ansatte skal innhente og øke sin kompetanse i forhold til 12 åringenes utelek.
- Barnehagens ansatte skal innhente og øke sin kompetanse i forhold til 12 åringenes motoriske utvikling.
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EVALUERING: På ped.leder møter og personalmøter, som vi har en gang pr.
måned, evaluerer vi arbeidet vårt, og planlegger veien videre. Vi går også
gjennom noen av barna på hver møte så vi sikrer progresjon og utvikling. På
planleggingsdagene ved oppstart og til nyttår planlegger vi og evaluerer
arbeidet vårt.

Arrangementer i Betanien Hospital barnehage 2020 – 2021.
2020:
3.august:
4.august:
9.september:
22.oktober:
27.oktober:
3.desember:
11.desember:
18.desember:
2021:
4.januar:
19.mars:
25.mars:
26.mars:
14.mai:
3.juni:
4.juni:
10.juni:

Planleggingsdag 1.
Planleggingsdag 2.
Turbotråkk.
Foreldremøte.
Bamsefest.
Julebord.
Gløgg/Luccia.
Nissefest.

Barnehagen er stengt.
Barnehagen er stengt.
Eget skriv til de det gjelder.
AVLYST: All informasjon ligger på My-Kid.
For barna i barnehagen.
For barna i barnehagen.
Kl.14.00-15.00. Invitasjon kommer.
Spise grøt i barnehagen. Husk rødt tøy.

Planleggingsdag 3.
Karneval.
Vaffeldagen.
Påskefrokost.
Planleggingsdag 4.
Planleggingsdag 5.
Overnatting i barnehagen.
Overnatting i barnehagen.
Sommerfest.

Barnehagen er stengt.
I barnehagen. kl. 9.30-12.00.
Vi steker vafler i barnehagen.
Kl.8.00-10.00 i barnehagen.
Barnehagen er stengt.
PÅ FLYT.
Eget skriv til de det gjelde.
Barnehagen stengt for de som ikke overnatter.
Ansvar: foreldre til førskolebarna.

Planleggingsdag 5 er ikke fastsatt i påvente av et kurs for hele personalet.
Husk julaften, nyttårsaften og onsdag før påske stenger vi kl.12.00.
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