Aktivitetsplan for Barkebilla 2020 – 2021
HØST
Dyra på gården er vår store glede i barnehagen. Vi
passer på at alle har mat og vann; geitene liker
eksklusive eikeblader, grisen Lotte tar gjerne et eple,
kaninene leker med hopp og sprett – og kanskje hønene
har lagt egg? Gode samtaler skapes rundt arbeidet med
dyra våre, og barna kjenner på mestring og ansvar –
samt lærer empati, samarbeid og turtaking.
Naturen er i stadig endring om
høsten, og er spennende å følge
med på. Frukt og grønnsaker
modnes, og kan endelig smakes
på. Det er fint å lære hvor maten
vår kommer fra. Bladene skifter
farge, og snart blir trærne bare.
Kanskje Knerten dukker opp blant
kvister og greiner? Uteliv blir det
ekstra mye av i år, som et
smitteverntiltak mot koronavirus.
Fagområde Natur, miljø og
teknologi handler om opplevelser og erfaringer i naturen
som kan fremme forståelse for naturens egenart og
barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare
biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Vi
ønsker å nære barnas iboende nysgjerrighet gjennom
utforsking av naturfenomener, samt muligheter som ligger
i redskaper og teknologi.
FN-dagen Temaarbeid i oktober, med materiell fra SOSbarnebyer. Solsikkeaksjonen holdes avdelingsvis, og
dessverre uten barnas familier pga. smittevern.
Inntektene går til fadderbarna våre.
VINTER
Dyra på gården er inne i fjøs og stall.

VÅR
Dyra på gården skal få komme ut til oss igjen – og
vi gleder oss til å se dem. Lurer på om de kjenner
seg igjen ute…
Naturen er fulladet, og klar til å starte på ny. Vi
gleder oss over fugler som kommer tilbake, at det
spirer og gror rundt oss – og at vi kan så frø igjen.
Det er mye lærdom i naturens kretsløp, og nå står
vi igjen på start. Klarer vi å koble disse frøene opp
mot frukt og grønnsaker fra i høst?
Fagområde Etikk, religion og filosofi handler om
å forme måter å oppfatte verden og mennesker på,
og preger verdier, normer og holdninger. Sammen
skal vi undre oss over eksistensielle, etiske og
filosofiske spørsmål, og få en forståelse for at det
finnes ulike måter å forstå, og leve sammen på.
Påske markerer vi med påskeverksted, påskelunsj
og samling hvor vi formidler bakgrunnen for
påskefeiringen.
17. mai markeres med felles temasamling hvor
skolegruppa dramatiserer hendelsene rundt
Grunnlovens tilblivelse i 1814. Det blir 17. maisanger, pølsekiosk og is.

SOMMER
Dyra på gården nyter
varmen, og det er godt
å ha dem rundt oss.
Dyra våre er tålmodige,
og er så vant med
barna – og barna føler
seg trygge sammen
med dem.

Naturen lader batteriene. Og om vi er heldig, så dekkes
den av nydelig snø. Vi passer på småfuglene som trenger Naturen er i full blomst, og det yrer av liv rundt oss.
litt ekstra mat, og vi undrer oss sammen om hvor andre
I arbeid med det aktuelle fagområdet, vil det nå
dyr og insekter gjør av seg om vinteren.
være naturlig å samtale med barna om livets sirkel.
Barn har mange spørsmål om dette – og de
Fagområde Natur, miljø og teknologi
spørsmålene skal vi reflektere rundt sammen.
Advent er tid for ro og ettertanke. Vi har juleverksted,
Fagområde Etikk, religion og filosofi
kirkevandring hvis det lar seg gjennomføre i år,
Luciafeiring med kun barna og personalet
Sommerfesten med mat og underholdning
(smitteverntiltak) og grøtfest. Daglig samlingsstund med
arrangeres i juni som avslutning på barnehageåret.
tenning av lys, sang, kalender og fortellinger.
Karneval feirer vi i februar.

Visjon: – Jeg kan når jeg er trygg!
Kjerneverdier: ”SER” – Samhold, Engasjement og Respekt
ARBEIDSMETODER
Grupper: Ukentlige aldersinndelte grupper; Skolegruppa for de eldste og Utforskerne for de yngste.
Utforskerne jobber med fagområdet Natur, miljø og teknologi tilpasset alderen, samt vennskap og
sosiale spilleregler. Gruppa ledes av Erling og Camilla/ Lotta.
Skolestarterne fra Humla og Barkebilla er sammen, med godkjenning fra kommunen mht. smittevern. Planene
preges av fagområdet som er i fokus, ungenes medvirkning, selvhjelpsferdigheter, sosiale ferdigheter samt
språk, lese- og skriveforberedende aktiviteter. Gruppa ledes av Anne-Lise og Birgitte. Opplegget Trygg i vann
gjennomføres med ti opphold i Sandefjord svømmehall på høsten, med Camilla og Linn fra personalet. Vi følger
barnehagemyndighetens plan for overgang barnehage – skole.
Selvstendighet: Vi skal i samarbeid med hjemmet bidra til at alle barna utvikler selvhjelpsferdigheter i takt med
alder og modning.
Mat og måltider: Barnehagen skal bidra til at barna utvikler gode mat- og måltidsvaner, bordskikk og kunnskap
om kosthold. Hyggelige rammer rundt felles måltider påvirker matlyst og trivsel, og gir grobunn for god fysisk og
psykisk helse. Varmmat hver fredag hvor vi varierer menyen, frukt eller grønnsaker hvert ettermiddagsmåltid.
Bursdagsfeiring: Bursdagsbarnet er i sentrum for oppmerksomhet i samlingsstund. Bursdagsmaten skal være
et sunt alternativ, frukt / smoothie e.l. Vi har utarbeidet enkle regler for utdeling av invitasjoner i barnehagen,
med hensyn til å bygge vennskap og samhold.
Steg for Steg er utgangspunkt for å lære om sosialt samspill. Vi bruker STOPP-regel, noterer hjerteting (gode
sosiale handlinger), setter ord på følelser og erfarer problemløsning i hverdagen. Ukentlig vennesamling hvor
Albert Åbergs univers er utgangspunkt for dukketeater med aktuelle temaer.
Rutiner, gode grenser og tydelige forventninger er en viktig del av hverdagen vår. Det er forutsigbart og
gjenkjennelig og er trygt å forholde seg til for liten og stor.
Snakkepakken, Språklek: Verktøy for språkstimulering med øvelser, spill, eventyrfigurer m.m. Brukes blant
annet på skolegruppa og i samlingsstunder.
Digital praksis: Bruke digitale verktøy i pedagogisk arbeid med barna – utforske, leke, lære og selv skape noe.
Alle med: Observasjonsverktøy som brukes for å finne ståsted og følge utviklingen hos barna. Grunnlag for
foreldresamtaler og tilrettelegging av arbeidet vårt.
OM PLANENE
Aktivitetsplanen for Barkebilla er en grov oversikt over emner vi skal innom i løpet av året. Vi ser nærmere på
hva vi vil gjøre, hvordan og hvorfor underveis. Slik får også barna være med å påvirke innholdet. Rammeplan for
barnehagen ligger til grunn for arbeidet vårt og understreker betydningen av medvirkning.
INFORMASJON OG DOKUMENTASJON
Ukeplan, månedsbrev og bilder legges passordbeskyttet i Kidplan. Her informeres det om planene våre, og
bilder og tekst her dokumenterer mye av arbeidet vi gjør. Det vil bli begrenset bruk av tavler i garderoben i år
mht. smittevern. Mer informasjon om barnehagens innhold og rammebetingelser finnes i barnehagens
virksomhetsplan og på hjemmesiden www.smiehavna.no

