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HA-MED-DAG

5/2
Vi går på tur kl 10
Husk sekk med riktig
utstyr!

6/2
Lekestasjoner på tvers av de
store basene – barna velger
gruppe selv

7/2
Jairus sin datter

8/2
Eventyret om Skinnvotten
2013-barn på lesestund på
Lier Bibliotek

Vi har samling om Samene
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12/2
Vi går på tur kl 10
Husk sekk med riktig
utstyr!

13/2
Lekestasjoner på tvers av de
store basene – barna velger
gruppe selv

9/2

Karneval
Barna kommer ferdig
utkledd (valgfritt tema)
Felles samling på
Apekatten kl. 10:00

14/2

15/2
Eventyret om Skinnvotten

16/2

21/2

22/2
Eventyret om Prinsessen
som ingen kunne målbinde

23/2
Fellessamling på
Apekatten kl. 10:00,
Pingvinen inviterer og
opptrer for de andre
barna med ”Fargesangen”

Jesus metter 5000

Shayan 5 år!
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19/2
Vi går på tur kl 10
Husk sekk med riktig
utstyr!

20/2
Lekestasjoner på tvers av de
store basene – barna velger
gruppe selv

Den lamme mannen

2014-barn på lesestund på
Lier Bibliotek

Sofia K 4 år!

9
Skolens
vinterferie

26/2
Vi går på tur kl 10
Husk sekk med riktig
utstyr!

27/2
Lekestasjoner på tvers av de
store basene – barna velger
gruppe selv

28/2
Jesus stiller stormen

1/3
Eventyret om Prinsessen
som ingen kunne målbinde

2/3

Februar 2018
Tema: Eventyr

Rammeplanen
Under overskriften ”Livsmestring og
helse” står det: ”Barna skal få støtte i å
mestre motgang, håndtere utfordringer
og bli kjent med egne og andres
følelser”.
Denne setningen var utgangspunkt for
en av øktene på den siste
planleggingsdagen vår.
Vi vil jobbe med dette gjennom å
fortsette å være autoritative voksne,
bygge gode relasjoner til hvert enkelt
barn og å ha tydelige og felles grenser.
Det er viktig for oss å se hvert enkelt
barn som et eget individ, men samtidig
se det som en del av gruppa. Vi vet hva
som er utfordrende for hvert barn, og
kan være tett på og tilstede for barnet i
den situasjonen. På den måten kan vi gi
barnet mestringsfølelse eller mot til å
prøve igjen hvis det mislyktes første
gang, og alle barna kan få en god
hverdag.
For å sikre at alle barna virkelig blir sett
og hørt hver dag, har vi delt
barnegruppa i ”fargegrupper”, hvor
hver voksen har hovedansvar for 6
barn.
Vi benytter også måltider,
garderobesituasjoner og frileken til å
bygge relasjoner med barna.

Evaluering av januar
Vi skrev ikke opp turmål på planen i januar og det velger vi å fortsette
med i februar. Da kan ta det mer på sparket hvor vi ender i forhold til
vær og temperatur. Vi har hatt en busstur med hele barnegruppa til
Lierbyen og dette gikk veldig bra! Det er mulig vi gjentar dette i februar
Vi har vært heldige og fått masse snø i januar, barna koser seg ute i
snøen! Akebrett og ski er populære aktiviteter! Det er gøy å se
utviklingen deres på ski!
I bibelsamlingene i januar har vi pratet om hva som skjedde etter jul og
når Jesus var barn. I februar forteller vi om under som Jesus gjorde.
Gjennom temaet ”Eventyr” blir barna kjent med mange forskjellige
eventyr. Noen eventyr fenger mer enn andre, og vi ser at barna tar med
seg det de har hørt inn i leken. De spiller/ leker hele eventyr, eller de
bruker elementer fra et eventyr i leken. I januar har det for eksempel
vært mange som har gjemt seg ”inni klokka” når de leker gjemsel. Dette
har de hørt om i eventyret om ”Ulven og de syv geitekillingene”.
Fra 5. februar får vi en elev i praksis igjen. Han heter Leon, går på Lier
videregående skole og skal være hos oss på mandager.

Møter for de voksne
Vi har gjort om litt på avvikling av møter for de voksne, fordi vi så at den måten
vi gjorde det på ikke var godt nok for barna.
Nå har ped.lederene møte på mandag, småbasene har møte etter avtale seg
imellom i barnas sovetid og de tre store basene har hvert sitt møte på
tirsdager.
Vi organiserer dette ved at barna samles på Apekatten kl. 9:15, til en økt med
bevegelsessanger for så å velge lekestasjoner. Barna er da på lekegrupper på
tvers av basene, og de står fritt til å bytte lek underveis.
For å kunne møte på Apekatten til rett tid, må vi samle barna på Pingvinen ca
kl. 9:00 og forberede dem på hva vi skal gjøre. Det gjør ikke noe om dere
kommer og leverer i dette tidspunktet.
De voksne på Pingvinen er på basemøte kl. 9:30-10:15. Om dere leverer i dette
tidsrommet må dere snakke med en voksen fra en av de andre basene.

Viktige datoer i februar:
9. Karneval- de barna som ønsker
å kle seg ut kan komme ferdig
utkledd i barnehagen. Tema er
valgfritt!
Vi har også utkledningstøy i
barnehagen hvis dere ønsker å
låne noe.

VI MINNER OM








Håndvask/ bruk av
desinfeksjonsmiddel hver
morgen når dere kommer inn i
barnehagen og hver
ettermiddag når dere skal gå
hjem. Dette tar bare noen
minutter, men er med på å
begrense smitte.
Svar på om barnet kommer i
barnehagen eller ikke i skolens
vinterferie (uke 9) og i
påskeuka.
Alle må svare! (X for kommer,
F for fri)
Skiftetøy!
Utetøy tas med hjem til tørk
Ha et gjenbruksnett liggende i
barnehagen, til vått/ skittent
tøy

