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VELKOMMEN TIL FURUNABBEN BARNEHAGE OG TIL NYTT BARNEHAGEÅR
Alle vi, i Furunabben barnehage, gleder oss til å ta tak i det nye barnehageåret. Både det pedagogiske arbeidet,
og det å bli kjent med nye barn og foresatte.
Valget av årsplan ble i kalenderformat også i år.
På hjemmesiden vår (furunabben.barnehageside.no) finner dere annen informasjon og dokumentasjon om
arbeidet vårt. Der finnes blandt annet månedsplaner for hver måned, evaluering av måneden som har gått, samt
bilder av barna i barnehagehverdagen (passordbeskyttet).
Felles arrangementer på huset kommer det egne oppslag om på ytterdørene i barnehagen.
Årsplanen er skrevet etter deres (foresatte) og personalets vurdering av forrige årsplan. Årsplanen bygger på
„rammeplan for barnehager“, som igjen er forankret i barnehageloven.
Også i år har alle barnehagene i kommunen valgt felles tema, som skal være som en paraply for arbeidet vårt
gjennom året: SPRÅK OG SOSIAL KOMPETANSE I LEKEN.
Alle barnehagene i kommunen har en felles visjon: „VÅRE HAGER BLOMSTRER HELE ÅRET“.

I tillegg vil vi i Furunabben satse videre på trafikk og trafikksikkerhet (se trafikkplan som ligger som vedlegg
til årsplanen).
Hver avdeling vil også jobbe med ulike temaer i løpet av barnehageåret. Disse er nærmere omtalt senere i
årsplanen.

LYKKE TIL MED NYTT BARNEHAGEÅR!

Anne Gundersen (styrer).
www.barnehagekalender.no
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DAGSRYTME
06,45:
Barnehagen åpner.
08,00:
Frokost.
08,30:
Fri lek inne/ute.
10,00:
Evt. Grupper.
11,00:
Samlingsstund.
11,30:
Formiddagsmat.
12,00:
Utelek/soving.
14,30:
Frukt.
17,00:
Barnehagen stenger.
MÅLTIDER I BARNEHAGEN
FROKOST:
Til frokost må barna ha med egen matpakke. Vi ønsker
at de som skal spise frokost er i barnehagen til kl. 08,00.
Drikke får barna i barnehagen.

BURSDAGSFEIRING
Bursdag markeres den dagen barnet fyller år.
Det henges opp gratulasjonslapp og flagg ved
ytterdøra. Barnet får krone, bursdagssang og
sitter på bursdagsstol under formiddagsmaten.

FORMIDDAGSMAT:
Barna får formiddagsmat i barnehagen. Det blir servert
grovbrød/knekkebrød, pålegg, og lettmelk/vann til drikke.
I ulik uke har vi havregrøt en dag, og i lik uke middagsmat en dag.
(se månedsplan på hjemmesida).

Vi trenger en viss struktur på
dagen, for at både barn og
voksne skal fungere sammen.
Dette gir oss forutsigbarhet
og trygghet.
Måltidene er stort sett faste,
mens andre aktiviteter kan
variere fra dag til dag.
Vi ser helst at barnet er i
barnehagen i kjernetida, som
er mellom 10,00 og 14,00.

FRUKT:
Det serveres mye forskjellig oppskåret frukt,
samt en brødskive/knekkebrød eller kornmokjeks.
www.barnehagekalender.no

ÅRETS FELLES TEMA: “SPRÅK OG SOSIAL KOMPETANSE I LEKEN”.
*SPRÅK.
Å utvikle språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. “Barnehagen skal sørge for at barna får
varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel” (sitat rammeplanen). Dette
får vi til ved felles opplevelser, lek, samtaler, sangsamlinger og aktiviteter.
I tillegg til å ha fokus på språket i hverdagen vil vi ha jevnlige språkgrupper. Barna deles inn i mindre grupper,
og jobber bevisst med språktrening.
-I språkgruppene vil vi jobbe med:
 SNAKKEPAKKEN (et språkutviklingsverktøy for










barnehage og småskole).
SPRÅKSPRELL (metodiske språkleker).
SPRÅKLEK
HØYTLESNING av bøker, rim/regler, eventyr
og fortellinger.
SPRÅKSPILL
LYTTELEKER
DRAMATISERING
SANGSAMLINGER
TEGN TIL TALE

SANGSAMLINGER:
En dag hver uke
samles alle
avdelinger til felles
sangstund. Se
månedsplan på
hjemmesida.
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*TEGN TIL TALE.
Som en del av språkinnlæringen til barn med større språkvansker, har barnehagen valgt å ta i bruk tegn til tale
som en del av årets felles tema «språk og sosial kompetanse i leken». Alle barn i Furunabben barnehage skal
være inkludert i fellesskapet, og forskjeller skal verdsettes som en ressurs. Derfor skal alle, både voksne og
barn lære seg tegn til tale. Tegn til tale er en forenklet form for tegnkommunikasjon, med bruk av ett til to
tegn i hver setning. Hensikten med å bruke tegn til tale er å få i gang et samspill og en kommunikasjon, ikke å
bruke det som et eget, permanent språk. Tegn brukes alltid sammen med tale.
Bruk av tegn er morsomt og berikende for alle barn .
I barnehagen jobber vi med dette ved at alle lærer seg ett nytt tegn i uka, «ukens tegn», og en ny sang med
tegn hver måned, «månedens sang». Tegnet og sangene henges opp i garderobene og legges ut på hjemmesida
vår slik at dere foresatte også har muligheten til å lære tegn sammen med deres barn. I hverdagen skal de
voksne bruke tegn til tale alltid, og oppfordre, minne på barna til å gjøre det også.
En dag pr. uke vil alle avdelingene samles til en felles tegnstund, hvor tegn blir repetert og sangene sunget. Se
månedsplan på hjemmesida for når dette blir.
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*SOSIAL KOMPETANSE.
Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre. Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling,
læring og etablering av vennskap. “Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres
perspektiv. De kan ta hensyn og vise omsorg. Opplevelser av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og
tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen” (sitat rammeplanen).
Vi har valgt å jobbe med sosial kompetanse ved hjelp av et rammeprogram (steg for steg) som er et
undervisningsprogram, som har som hovedmål å fremme og å utvikle barns sosiale kompetanse, forebygge
aggressiv atferd og motvirke vold. Steg for steg er pedagogisk og metodisk godt tilrettelagt, forskningsbasert
og med dokumentert effekt. Steg for steg benytter vi i samlingsstund og i hverdagssituasjoner.
Leksjonene er nærmere beskrevet under hver måned i kalenderen.

STEG FOR STEG LÆRER
BARNA EN
PROBLEMLØSNINGSMETODE.
STOPP, hva er problemet?
TENK, hvilke løsninger kan
du tenke deg?
GÅ, velg en løsning og prøv
den. Hjelper det? Hvis ikke,
prøv en ny.

STEG FOR STEG
LÆRER BARNA Å
MESTRE
FRUSTRASJON
OG SINNE.

SOSIAL KOMPETANSE
HANDLER OM:
 SAMARBEID
 EMPATI
 POSITIV
SELVHEVDELSE
 SELVKONTROLL
 ANSVARLIGHET
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RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER.
Fagområdene i rammeplanen er:
-

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

Vi arbeider med:
TRIVSEL OG TRYGGHET
* Vi treffes igjen.
* Bli kjent med hverandre.
* Føle trygghet.
* Utvikle fellesskapsfølelse.
* Innarbeide rutiner og dagsrytme.
* Utforske nærmiljøet (ute og inne).
* Utelek og uteaktivitet.

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt.
Disse vil sjelden opptre isolert, og flere av
disse områdene representeres samtidig i
forbindelse med vårt temaopplegg, språkgrupper,
samlingsstunder, hverdagsaktiviteter og turer i
nærmiljøet.
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August 2012
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
31
1
2
31 30
Petter 4 år.

Fredag

Lør Søn

3

4

5

9

10

11

12

Isabella 5 år.

Astrid 4 år.

16

17

18

19

25

26

Liv Johanne 2
år.

32

6

7

33

13

34

20

21

22

23

24

35

27

28

29

30

31

14

8

15

1. planleggingsdag

2. planleggingsdag
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VI ARBEIDER MED LEKSJON 1 (september og oktober)
VI TRENER EMPATI.
Mål: øke barns evne til å kjenne igjen og forstå egne og
andres følelser, sette seg i andres sted og ha medfølelse
med andre.






Jeg er glad
Jeg er lei meg
Jeg er redd
Jeg er sint
Jeg er overrasket

Revehiet.
TEMA: HØSTENS MATTRADISJONER
Arbeidsmåter:
 Innhøsting av poteter, gulerøtter.
 Plukke bær og sopp.
 Matlaging og smaking, grønnsakssuppe, eplekake og
blåbærpai.
 Gå på elgjakt i skogen, være med på slakt av elg.
 Lese eventyr.
 Synge sanger.

Marihøna.
TEMA: FAMILIEN MIN
Arbeidsmåter:
 Lage plakat med familien min.
 Lese bøker.
Månedens sang: «Kua mi».
Månedens farge: Grå.

Bjørnehiet.

TEMA: DYR – SKOGSDYR.
Arbeidsmåter:
 «til seters for å gjøre oss fete».
 Lese faktabøker, eventyr.
 Synge sanger.
 Bruk av snakkepakken.
 Dramatisering.
 Formingsaktiviteter.
 Mat, hva spiser dyra, og hva spiser vi?
 Se film.
 Tur til skogmuseet.
Oppstart med førskolegruppe og klubben (se omtale oktober).
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September 2012
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
35

Lør Søn
1

2

36

3

4

5

6

7

8

9

37

10

11

12

13

14

15

16

38

17

23

Brannvern
uke.

39

Ida 1 år.

*Foreldremøte
18,00

24
Emma
2 år.

18

19

20

21

22

Signe
5 år.

Rasmus 4 år.

Elise 5 år.

*Brannøvelse

Lone
Veslemøy
1 år.

25

26

27

28

29

30

Mia O. 4 år.
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FØRSKOLEGRUPPE.
Som en forberedelse til skolestart har barna som er født i
2007 førskolegruppe i barnehagen 2 ganger i uka, ca. en time.
Dette starter opp i september og holder på ut juni måned.
Førskolegruppa holder på i ett av grupperommene i
barnehagen, og blir her kjent med alle bokstavene i
alfabetet.
Vi benytter oss av Go – bokens “min første ABC” serie, og
“min første 123” serie.

Marihøna.
TEMA: KROPPEN MIN
Arbeidsmåter:
 Bli kjent med kroppen og ansiktet vårt.
 Tegne og male.
Månedens sang: «mikkel rev»
Månedens farge: Orange

Revehiet.
TEMA: HØSTENS MATTRADISJONER

Barna får også egne aktivitetsbøker med “følg etter
streken” oppgaver, skriveøvinger og tegne/klippe oppgaver i.

Bjørnehiet.

TEMA: DYR – SKOGSDYR
Førskolebarna går også på turer til skolen og SFO for å bli
kjent der, både ute og inne.
(Overgangen mellom barnehage-skole omtales i Juli).
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Oktober 2012
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
5
1
2
3
4
40
41

8

9

10

11

Lør

Søn

6

7

12

13

14

19

20

21

Teodor 4 år.

SKOLENS
HØSTFERIE

42

15

43

22

44

29

16

17

18

Ida Sofie 2 år.

23

30

24

25

26

Sidney H
2 år

27

28

Martine 4
år.

Katrin 5
år.
Andreas 2
år.

31
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VI ARBEIDER MED LEKSJON 1:
VI TRENER EMPATI.
MÅL:






Bli kjent med egne og andres følelser.
Jeg bryr meg
Å hjelpe hverandre
Samme eller forskjellig?
Hvis – så…
Ikke nå – kanskje senere

Marihøna.

TEMA: KJØRETØY
Arbeidsmåter:
 Se på bilder av buss, bil, lastebil og traktor.
 Lek med biler inne.
 Tegne, male.

Revehiet.
TEMA: LYS OG SKYGGE
Arbeidsmåter:
 Lage figurer og framføre skyggeteater.
 Lek med lys og farge.
 Refleksjakt, lek med lommelykt.
 Bruk av prismer og speil.
 Lese bøker.
 Ha diskotek med diskolys.

Bjørnehiet.
TEMA: DYR – HUSDYR
Arbeidsmåter:
 Lese faktabøker.
 Synge sanger.
 Mat, hva spiser dyra og hva spiser vi.
 Formingsaktiviteter.
 Se film.
 Dyre-fest.

Månedens sang: «Lille kattepus»
Månedens farge: Svart
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November 2012
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1
2
44
6

7

8

9

Lør

Søn

3

4

10

11

45

5

46

12

13

14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

48

26

27

28

29

30

«Høstonn.»

Farsdag

Aleksander S. 1 år
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JULEFORBEREDELSER I FURUNABBEN.
Vi vil gi barna kjennskap til det kristne budskapet som julen
står for, og dens tradisjoner.
Vi markerer høytiden ved at vi har adventskalender, tenner
adventslys, leser juleevangeliet via boken “min første bok om
julen”. Vi lager julegaver, baker, synger julesanger og koser
oss i adventstida.
3/12: Nissefest:
Vi koser oss med nissegrøt, synger julesanger. Barna kan
gjerne komme med røde klær denne dagen.
3/12: Nissemarsj:
Klokken 17,00 inviterer vi barn og voksne på nissemarsj ute.
Vi møtes i barnehagen, går en marsjrunde med
fakler/lommelykt. Når vi kommer tilbake er det servering av
gløgg og pepperkaker, før det blir gang rundt juletreet og
håp om nissebesøk.
11/12: Felles juleverksted:
Vi deler barna inn i små grupper og jobber på ulike “poster” i
barnehagen med ulike juleaktiviteter.
17/12: Julebord:
Vi pynter barnehagen til fest. Spiser julemat, og danser til
ulik musikk. Barna kan gjerne pynte seg denne dagen.
13/12: Lucia:
Bjørnehiet går Lucia-tog for de andre avdelingene. De
serverer lussekatter som de selv har bakt. Turen går også
bort til TIFU, hvor bjørnehibarna synger for dem og
serverer lussekatter.
HUSK: Bjørnehibarna må ha med hvite klær!!

Marihøna.
TEMA: JULEFORBEREDELSER.
Månedens sang: «På låven sitter nissen».
Månedens farge: Rød

Revehiet.
TEMA: JULEFORBEREDELSER

Bjørnehiet.
TEMA: DYR – HUSDYR OG JULEFORBEREDELSER
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Desember 2012
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
5
6
7
49 3Adventssamling 4

Lør

Søn

8

9

14

15

16

21

22

23

Adventssamling

Herman
4 år.

NISSEFEST.
NISSEMARSJ.

50

10

11

Adventssamling

FELLES
JULEVERKSTED.

12

13
LUCIA.

51

17

18

19

20

Adventssamling
JULEBORD.

Kristina 2 år.

52

24

25

26

27

28

Julaften, Bhg er
stengt.

1.Juledag

2. Juledag

Bhg er stengt.

Bhg er stengt.

1

31

29

30
Wilhelm
2 år

Nyttårsaften, Bhg
er stengt.
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VI ARBEIDER MED LEKSJON 2 (januar og februar):
VI TRENER MESTRING AV SINNE.
MÅL: Oppmuntre barna til å bruke teknikker for å roe seg
ned.

VENT

STOPP

Hva føler du?

Ro deg ned.
Trekk pusten rolig.
Tenk positivt.

GÅ

Løs problemet
steg for steg.

Revehiet.
TEMA: FARGERIK KUNST
Arbeidsmåter:
 Formingsaktiviteter.
 Fargelære.
 Lese bøker og eventyr.
 Se film.
 Lage kunstutstilling.
 Bli kjent med stor kunstnere.
 Synge sanger.

Bjørnehiet.
Marihøna.

TEMA: SNØEN
Arbeidsmåter:
 Være ute i snøen.
 Lage snømann, snølykter og engler.
 Se i bøker og på bilder.
 Male og tegne.
Månedens sang: «bjørnen sover».

TEMA: VERDENSROMMET
Arbeidsmåter:
 Lese faktabøker
 Formingsaktiviteter
 Se på stjernetegn.
 Lage verdensrommet.
 Lage solsystemet
 Se på film.
 Lys og effekter.

Månedens farge: Brun
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Januar 2013
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1
2
3
4
1 ALLE GODT
1.nyttårsdag.
3.planleggingsdag
VI ØNSKER DERE

7

3

14

4

21

5

28

Søn

5

6

12

13

Jan Erik 6 år.

NYTT ÅR 

2

Lør

8

9

10

11
Enola 4 år.

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

Andrea 3
år.

Ine Marielle 3 år.

Eline 6 år.

29

30

Peer 2 år

31

Vinterfestuke.
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KARNEVAL.
Vi har karneval i barnehagen tirsdag 12. Februar.
Vi har ikke noe bestemt tema, så barna kan komme ferdig
utkledd som hva de vil .
Vi har ulike aktiviteter, sanger, god mat og som et
høydepunkt prøver vi og “slå katta ut av sekken”.

Marihøna.
TEMA: GEOMETRISKE FORMER
Arbeidsmåter:
 Bli kjent med firkant, trekant og sirkel.
 Tegne og male. Klippe og lime.
Månedens sang: «Lille Petter edderkopp»
Månedens farge: Blå

Revehiet.

TEMA: FARGERIK KUNST

FASTELAVEN.
Vi markerer fastelavn med å bake boller, og pynte ute i
barnehagen med fastelavnsris. Vi inviterer foresatte på
fastelavnskaffe ute, fredag 08. Februar.
VELKOMMEN

Bjørnehiet.

TEMA: VERDENSROMMET
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Februar 2013
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1
5
VINTERFEST.

Lør Søn
2

3

9

10

Vinterfestuke.

6

4

7

11

8

18

5

6

7 Husk:

8

Gi beskjed hvis
*Fastelavensbarnet ditt skal ha kaffe,
fri i vinterferien.
ute, mellom 14 og
16.

12

13

KARNEVAL

19

14

15

Fastelaven

16

Emilie H.
G. 6 år.
Adrian 3
år.

Rakel 6 år.

20

21

17

22

23

24

Emilie AA. 5 år.

Skolens
vinterferie

9

25

26

27

28

Mikke 3 år.
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PÅSKEFORBEREDELSER I FURUNABBEN.
På lik linje med julen og dens kristne innhold vil vi også
formidle hva påsken og dens kristne innhold står for.
Vi vil fortelle historier fra bibelen som er konsentrert rundt
høytidsdagene: palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og
påskedagen.
Vi vil også benytte oss av:
 Plansjer med samtale rundt det vi ser.
 Musikk.
 Kristne sanger, vårsanger og sanger om egg og
kyllinger.
 Dramatisering.
 Formingsaktiviteter.
 Se etter vårtegn i naturen.

Marihøna.

TEMA: PÅSKEBUDSKAPET
Arbeidsmåter:
 Bruk av flannelograf.
 Se på bilder.
 Lage påskepynt.
Månedens sang: «en liten kylling».
Månedens farge: Gul

Revehiet.
TEMA: NATUREN VÅKNER / PÅSKEN
Arbeidsmåter:
 Gå på tur.
 Så frø.
 Lære om dyra som kommer ut av hi, og dyr som
skifter pels, farge.
 Se på fugler, lytte til fuglelyder.
 Se etter småkryp.
 Lese eventyr.
 Synge sanger.

Bjørnehiet.

TEMA: MUSIKK
Arbeidsmåter:
 Bli kjent med ulike instrumenter.
 Hvordan høres ulike instrumenter ut?
 Lære takt og rytme.
 Bevegelse til musikk.
 Mini-røris.
 Synge og spille.
 Musikkfest.
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Mars 2013
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn
1
2
3
9
*Søknadsfrist –
barnehageplass/
sfo.

10

4

5

6

7

8

11

11

12

18

13

25

26

27

28

29

Barnehagen er
stengt.

Barnehagen er
stengt.

Barnehagen er
stengt.

Skjærtorsdag.

Langfredag.

9

Henrik
4 år.

10
Leon Elias
3 år.
William 2 år.

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

Liam 2 år.

19

20

Isabell 2 år

Palmesøndag

30

31
Påskedag.
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VI ARBEIDER MED LEKSJON 3 (mars og april):
VI TRENER PROBLEMLØSNING.
MÅL: å øke barns evne til å tenke før de handler, gjennom å
trene sosiale ferdigheter og ved å bruke en
problemløsningsmetode.






Å
Å
Å
Å
Å

få bli med i leken
be om hjelp på en positiv måte
dele
byttelåne
bli enige

Marihøna.
TEMA: HUSDYR
Arbeidsmåter:
 Se bilder, lese bøker.
 Male og tegne.
Månedens sang: «Bæ bæ lille lam»
Månedens farge: Lys blå

Revehiet.
TEMA: NATUREN VÅKNER

Bjørnehiet.

TEMA: MUSIKK
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April 2013
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
3
4
5
14 12. Påskedag. 2
15

8

9

10

11

Lør

Søn

6

7

12

13

14

Ragna 6 år

Mia S. 4 år Aleksander
6 år.

16

15

16

17
18

22

23

29

30

17

18

Jonas 3 år.

19

20

21

27

28

Husk:
Levere sommerferielapper.

24

25

26

Matheo 2 år

www.barnehagekalender.no

VI FORBEREDER OSS PÅ SOMMEREN OG KOSER OSS
MASSE UTE 

Marihøna.
TEMA: DET SPIRER OG GROR
Arbeidsmåter:
 Gå på tur, se etter blomster.
 Vi planter.
 Lese bøker, synge.
 Tegne og male.

Revehiet.
TEMA: GAMLE LEKETRADISJONER
Arbeidsmåter:
 Leke tradisjonelle leker både inne og ute.
 Lage egne leker av naturmateriell.
 Lese bøker.
 Hoppe paradis, hoppetau og strikk.

Bjørnehiet.
TEMA: MUSIKK

Månedens sang: «fløy en liten blåfugl».
Månedens farge: Grønn
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Mai 2013
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1
2
3 «Våronn».
18
Off. høytidsdag
19

6

20

13

21

20 2. Pinsedag.

22

27

7

14

21

8

9

Karoline 6 år.

Kristi
himmelfartsdag

15

16

17

*Øve til 17.mai.

*Grunnlovsdag

23

24

22

Lør Søn

10

4

5

11

12

3. planleggingsdag

Oline
4 år.

Mina 3
år.
Mari 2 år.
Morsdag.

18

19
Pinsedag

25

26

Eirik 4
år.

28

29

30

31
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SOMMERFEST.
Vi avslutter barnehageåret med en sommerfest på
ettermiddagstid, Onsdag 05.06. kl. 17,00, for barn, søsken,
foresatte, og ansatte.
Vi koser oss med mat og kaker.
Det blir litt underholdning fra barna, og det markeres at
2007 – barna skal begynne på skolen.

Marihøna.
TEMA: VI LEKER MED VANN OG SAND
Arbeidsmåter:
 Være mye ute.
 Lek i sandkasse med bøtte og spade.
Månedens sang: «hvem har skapt».
Månedens farge: Lyse grønn.

Revehiet.
TEMA: GAMLE LEKETRADISJONER

Bjørnehiet.

TEMA: MUSIKK
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Juni 2013
UKE Mandag Tirsdag Onsdag
22
23

3

24

Torsdag Fredag

Lør Søn
1

2

7

8

9

4

5

6

Hedda T. 2 år

SOMMERFEST

Elias 4 år.

10

11

12

13

14

15

16

25

17

18

19

20

21

22

23

26

24 Sankthans.

25

26

27

28

29

30

Islandsk
nasjonaldag
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BARNAS OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE.
“Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for
barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuell
skolefritidsordning” (sitat rammeplan).
TILTAK:
 Foreldremøte for skolestarter-foresatte innen
utgangen av november.
 Innskriving av barn til skolen i desember.
 Besøke 1. klasse og SFO med små grupper for å bli
kjent, ute og inne. Gjelder fra februar til
sommerferien.
 Foreldresamtaler (mars).
 Besøk fra fadder-klassa i mars.
 Overgangssamtaler mellom barnehage – skole (mai).
 Foreldremøte ved skolen (mai).
 2 førskoledager hvor foresatte følger sitt barn på
skolen (siste uka i mai).
 Evalueringsmøte av gjennomført overgang mellom
barnehage/skole.

FERIEREGLER I FURUNABBEN.
Barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret.
Minst 3 av disse skal være sammenhengende, og
fortrinnsvis tas i skolens sommerferie (sitat fra
vedtekter fra furunabben barnehage).

GOD SOMMER TIL ALLE STORE OG SMÅ!!!
*LYKKE TIL PÅ SKOLEN TIL ALLE
SKOLESTARTERE 

I tillegg har vi i barnehagen førskolegruppe 2 ganger i uka,
hele året - fra september, hvor det jobbes med
skoleforberedende aktiviteter.
Vi samarbeider med, og treffer også skolestarterne fra de
andre barnehagene i kommunen.
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Juli 2013
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
2
3
4
5
27 1
28

8

29

15

30

22

31

29

9

10

11

Lør Søn
6

7
Madeleine
6 år.

12

13

14

19

20

21

26

27

28

Isak 2 år.

16

17

18

Even 4 år.

Mathilde 6 år.

23

24

25

30

31

Eva Marielle 4 år.
Mats 2 år.
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DOKUMENTASJON OG VURDERING.
Dokumentasjon og vurdering er en viktig
del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen,
og en forutsetning for å opprettholde en
utvikling i det arbeidet vi gjør.
Målet med vurdering er å øke kvaliteten
i det daglige samspillet mellom barn og voksne
i barnehagen, noe som er en viktig forutsetning
for barnas trivsel og utvikling.
Resultatene av vurderingene legges til grunn for
arbeidet med neste årsplan.
Dokumentasjonsmetoder:
*Planleggingsdager.
*Foreldredeltakelse på møter
og samtaler.
*Pedagogisk leder møter.
*Personalmøter.
*Avdelingsmøter.
*Brukerundersøkelser – nettbasert fra KS.
*Observasjoner, bruk av TRAS og ALLE MED.
*Daglig foreldrekontakt
*Barnas erfaringer og synspunkter.
*Evalueringer via hjemmeside-månedsrapport.
*Bruk av bilder/video.

BARNS MEDVIRKNING.
“Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk
for sitt syn på barnehagens daglige
virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til
aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av
barnehagens virksomhet. Barnets
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med
dets alder og modenhet.”
(Barnehagelovens § 3).
Furunabben skal jobbe med dette på følgende
måter:
 Samtaler med barna.
 Små grupper.
 Være åpne for barnas ønsker/ideer og
innspill.
 Ordensbarn.
 Fleksibilitet i barnehagens regler og
rutiner.
 Observasjon av barn, ta tak i det som
barna interesserer seg for.
 Medhjelpere til planlegging og
gjennomføring av felles aktiviteter.
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TRAFIKKPLAN FOR
FURUNABBEN BARNEHAGE.
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HVORFOR TRAFIKK I BARNEHAGEN?
Helt fra barna er ganske små må de forholde seg til trafikk. I begynnelsen er det de voksne som må ha hele
ansvaret, men etter hvert er målet at barnet skal bli en selvstendig og trygg trafikant. Foreldrene er barnets
første trafikklærer og den viktigste rollemodellen.
Vi i Furunabben barnehage vil drive med trafikkopplæring som en del av vårt pedagogiske innhold, og er i dette
arbeidet helt avhengige av et nært og godt samarbeid med dere som foresatte.
Trafikkopplæring i barnehagen er viktig for å gi det enkelte barn bedre ferdigheter, kunnskaper og holdninger
som fotgjenger, passasjer og syklist i trafikken. Og seinere i livet som sjåfør i trafikkbildet.
“Tarkus – barnas trafikkvenn” er et trafikkmateriell utviklet av trygg trafikk, som vi i barnehagen bruker i
samlingsstunder, som en hjelp i forbindelse med trafikkopplæringen. Materiellet består av hånd-dukke,
fortellinger, plakater og musikk cd om beltedyret Tarkus og vennene hans, knyttet til trafikksituasjoner som er
aktuelle for barn å lære.
I tillegg vil læringen foregå ute i trafikken, på turer. Vi har også laget en trafikkbane på uteområdet vårt, som
vi skal bruke masse. Førskolebarna får også “kjøre opp” til førerkort på trafikkbana vår før de begynner på
skolen.

LYKKE TIL 
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PRESENTASJON AV TARKUS OG VENNENE HANS:
TARKUS.
Tarkus er et beltedyr, som har 9 belter på ryggen sin. Han er omsorgsfull og gir trøst og
omtanke til andre. Når Tarkus kjører bil, har han på seg belte og kaller seg da et
“bilbeltedyr”.

KAMELEONEN LEON.
Kameleonen Leon har ikke et helt fullt utviklet språk, og uttrykker seg ved hjelp av
følelsene sine. Han kan skifte farge etter omgivelsene. Hvis han står ved et trafikklys, skifter han mellom fargene grønn, gul og rød.

FLAGGI – LISE.
Flaggi - Lise har veldig god hørsel. Hun kan fly og hjelper de andre med å få oversikt over
ulike situasjoner. Hun er også glad i rytme og musikk.

MUSEDYRET.
Musedyret er en liten mus med store øyne som ser veldig bra. Hun er også veldig
engstelig. Skal hun gå over veien, eller ikke? Kommer bilen sakte eller fort? Har hun
sett til alle kanter?
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TRAFIKKOPPLÆRING INNENFOR DE 7 FAGOMRÅDENE.
KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG
TEKST:

Bli kjent med begreper,
farger og uttrykk som brukes i
trafikken.

Bli kjent med enkle
trafikkskilt.

Hvordan kommunisere i
trafikken.
NÆRMILJØ OG SAMFUNN:

Utforske nærmiljøet.

Bruk av sikkerhetsutstyr.

Regler og normer.

Forurensning.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET:

Sanger og musikk
(Tarkusheftet).

Dramatisering med Tarkus og
vennene hans.

Tegne, klippe – lime oppgaver.



MÅL:

Styrke og utvikle barnas
gode holdninger til og i trafikken.

Være en god rollemodell.

Redusere antall ulykker i
fremtiden.

NATUR, TEKNIKK OG MILJØ:

Bli kjent med at årstidene
våre påvirker trafikkbildet.

Fremme forståelse for
symboler og tall.

ANTALL, ROM OG FORM:
Symboler, geometriske
former, tall, telling, størrelser,
mengde, avstand.

KROPP, BEVEGELSE OG HELSE:

Øve opp syn, hørsel og
motoriske ferdigheter.

Bli oppmerksom på, og takle
hverdagens farer i trafikken.

Utvikle gode vaner som å
bruke refleks, sykkelhjelm, belte
i bil.
ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI:

Utvikle følelser og empati
gjennom samspill, samhandlinger
og konfliktløsninger.

MOT sine 12 adferdsnormer.
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PLAN FOR TRAFIKKOPPLÆRINGEN 2012/13.
MÅNED:

TEMA:

SEPTEMBER

*»Tarkus og vennene hans i
trafikken.»

OKTOBER

*»På vei til barnehagen».

NOVEMBER

*»Bruk refleks».

DESEMBER

*»Trafikk om vinteren».

JANUAR

*»Vinter på lekeplassen».

FEBRUAR

*»Husk bilbelte».

MARS

*»Pass på i trafikken».

MÅL:
*Bli kjent med Tarkus.
*Øke bevisstheten om at det er
viktig at man bruker alle sansene
sine godt når man er ute i
trafikken.
*Bli kjent med ulike måter å komme
til barnehagen på.
*Hvordan er porten og veien
utenfor barnehagen vår?
* Lære seg betydningen av å se og
bli sett i trafikken.
*Lære det som er forskjellig i
trafikken om vinteren.
*Lære om trygge lekeplasser og
lekesteder om vinteren.
*Lære hvorfor det er viktig med
belte på når man kjører bil.
*Minne de voksne på at de også må
bruke belte.
*Lære hva det betyr at veien er
klar?
*Kjennskap til forskjellige
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APRIL

*»Å vente og å gå».

MAI

*»På lekeplassen.»

JUNI

*»Sykle med hjelm».
*Sykkel-dag for Bjørnehiet.
*Oppkjøring for førskolebarna.

transporsmidler.
*Lære hva man må passe seg for
når man skal gå over en vei.
*Bry seg om andre og hjelpe
hverandre.
*Hva er forskjellen mellom
trygt/farlig?
*Hva er forskjellen på en lekeplass
og en parkeringsplass?
*Lære om ulike sykler.
*Hvorfor er det viktig med
sykkelhjelm?
*Annet sikkerhetsutstyr på sykkel.
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GRUNNLEGGENDE TRAFIKKREGLER OG SIKKERHETSUTSTYR.
 Jeg går alltid rolig over veien.
 Jeg ser alltid til begge sider.
 Jeg går alltid på venstre side.
 Jeg stopper alltid ved fotgjengerfeltet/overgangen før vi går over veien.
 Jeg stenger alltid porten inn til barnehagen.
 Jeg rygger alltid bilen inn til parkering.
 Jeg stopper alltid motoren på bilen når jeg parkerer.
 Jeg bruker alltid bilbelte (selv på korte turer).
 Jeg bruker alltid sykkelhjelm.
 Jeg bruker alltid refleks.

KAN DU SVARE JA PÅ ALT DETTE, ER DU ET GODT FORBILDE FOR BARNA DINE!
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