MÅNEDSPLÅN
Avdeling
Måned

Uke
UKE
1

Jordbærenga
Januar 2018

Mandag
1.
1. nyttårsdag
Barnehagen stengt

Tirsdag
2.
Lek inne / ute

Onsdag
3.
Lek innne/ ute

Torsdag
4.
LEKEGRUPPER på tvers av
alder

Fredag
5.
FELLESSAMLING
Alle barna i bhg samles

Matpakke
9.
TROLL / MARIHØNEGRUPPE

Fiskeboller
10.
TROLLGRUPPE
MARIHØNEGRUPPE

Pannekaker fullkorn
11.
LEKEGRUPPER

Ovnsbakt fiskefilet
12.
FELLESSAMLING

Mat:
UKE
2

8.
TUR/UTEDAG/GYMSAL

Mat:
UKE
3

Matpakke
15.
TUR/UTEDAG/GYMSAL

Kokt laks med pasta
16.
TROLLGRUPPE
MARIHØNEGRUPPE

Pølselapskaus
17.
TROLLGRUPPE
MARIHØNEGRUPPE

Urtemarinert torskefilet
18.
LEKEGRUPPER

Kjøttsuppe
19.
FELLESSAMLING

Mat:
UKE
4

Matpakke
22.
TUR/UTEDAG/GYMSAL

Bolognaise og pasta
24.
TROLLGRUPPE
MARIHØNEGRUPPE

kyllingkjøttboller
25.
SPRÅK/LEKEGRUPPER

Hjemmelaget kjøttsuppe
26.
FELLESSAMLING

Mat:

STUDENTER: 3 klasse
(Marta og Elin Marie)
Matpakke

Fiskekarbonader
23.
TROLLGRUPPE
MARIHØNEGRUPPE
STUDENTER: 3 klasse
(Uke 4-7)
Stekte kyllingboller

STUDENTER: 3 klasse
Ovnsbakt torsk

STUDENTER: 3 klasse
Kyllingfilet Provencale

STUDENTER: 3 klasse
Taco fajitas

Evaluering fra forrige periode
Målet vi hadde for relasjoner
«Se og anerkjenne barnas følelser og imøtekomme dem»
Vi skulle ha en tilvenning, men endringer gjorde at dette målet blir viderført til januar. Desember er en måned med litt annet innhold, så det er var fint å ha
fokus på dette med følelser for endringer. Det å ha fokus på å anerkjenne barnas følelser og imøtekomme dem er noe som er aktuelt året rundt. Når vi i
desember er mest avdelingsvis er det viktig å se barnas behov. Vi har samarbeidet med Blåbærenga ofte for å gi barna nye lekemuligheter på en annen
avdeling. Dette har fungert veldig bra og vi har sett at de koser seg der både med og uten voksne fra Jorbærenga. De yngste har trivdes på avdelingen med
større spillerom og større voksentetthet. Dagene har startet lik som andre måneder og i stede for ukentlige rutiner har vi hatt juleverksted som
gruppeaktivitet. Det å bruke grupper er en fin måte å legge til rette for hva barnas interesse og behov.
Målet vi hadde for lek
«Vi vil bruke lek som en innfallsvinkel for å bli bedre kjent, men også for å utvikle vennskap og felles opplevelser»
Leken har vært i grupper og felles. Siden vi har hatt juleverksted har vi hatt ekstra fokus på «frileken» som har foregått paralelt. Dette har fungert bra med
tanke på at vi har hatt ett og ett barn til lage julegavene, resten har lekt med det lekutvalget vi har hatt. Lekutvalget har vært ganske likt som før, men vi
hadde byttet ut bøker med juletemaer.
Målet vi hadde for språk
«Barna skal bli kjent med boka «Snekker Andersen»
Vi har hatt flere eksemplarer av «Snekker Andersen». Denne boka har blitt brukt i samlingsstunder og som samtaletema. Vi hadde også et skuespill som
ansatte hadde laget om fortellingen i boken. Virket som dette fenget både små og store. Innholdet i boken ble nevnt flere ganger uoppfordret av barna og
de sa også hvilke voksne som var hvilken karakter fra boken. Fengende tema og fremstilling igjennom hele måneden og det virket som om barna fikk med
seg innholdet.
Målet vi hadde for fagområde(ne)
«Etikk, religion og filosofi»
Vi har prøvd å skape litt julestemning på Jordbærenga denne måneden. Pynten ble hengt opp og gjort i stand med barn til stede og deltagende. Vi ville
heller ha litt for mye pynt enn for lite, overdrivelser er fengende for barna. Det å få være med på å gjøre i stand virket også fengende og de hadde mulighet
til å få et personlig forhold til det. Vi har også snakket om nisser og julegrøt, nyttet det til sanger og eventyr. Mye av dette har vi gjort igjennom
adventsstundene vi hadde hver dag. Den hadde samme struktur og innhold hver dag, men vi tente lys for hver uke, men alle fire den siste uken (kort
desember i år). Barna fulgte med og var aktive. Avsluttet alltid med vill dans til julemusikk til slutt, da fikk vi se nye sider fra flere av barna 
Mål for de voksne
«Voksne skal ta del i barnas juleforberedelser og være bevisste og lydhøre for barnas undringer og forventninger»
Vi har gjort mye juleaktiviteter og hatt fokus på det som vi i Norge har fokus på rundt dette med jul. På Jorbærenga har vi hatt fokus på nisser, mus, julegrøt
og boka «Snekker Andersen», baking av lussekatter og pepperkaker, julepynt/dekorasjon og det å gi noe til en/flere man er glad i. Det har vært nok innhold
i løpet av måneden, men akkurat passe slik at barna ikke ble overøst med inntrykk og nye ting. Vi ansatte på avdelingen har opplevd det som en hyggelig og
ikke for stressende periode og vi håper at dette har påvirket barna positivt også.

Hva har skjedd denne måneden:

Juletiden hos oss er en hyggelig tid med mange aktiviteter. Vi har laget julegaver på juleverksted, adventsstund hver dag og bøker med juletema tilgjengelig på avdeling. Vi
har vært ute i snøen og besøkt andre avdelinger inne. I stede for å kjøpe dyre teaterbilletter og transport har personalet satt opp sin egen juleforestilling med «Snakker
Andersen». Barna virket engasjerte og levde seg inn i hva som skjedde på scenen. Hele barnahagen var med på Lucia med varm drikke og lussekatter, var heldige med været
i år også. En hyggelig stund hvor foreldre får tid å snakke med hverandre også.

Spennende å få julenissen på besøk..

Julenissen hadde med seg noen godsaker 

Mål for perioden:
Tema
Relasjoner

Lek

Språk

Mål

Begrunnelse

Hvordan jobbe med målene

Vi vil ha fokus på det å skape nye
relasjoner og vennskap i
barnegruppa.

Med nye og «gamle» barn på avdelingen er det viktig
for oss å kunne se alle barna og deres behov. Vi vil gi
en god mulighet til å tilvenne seg barnegruppa for nytt
barn. Vi ser også at barna våre har stor spredning på
hva de trenger av utfordninger i hverdagen. Ved å ha
fokus på dette kan vi legge til rette for god lek og
relasjonsbygging.

-Vi fortsetter å starte dagene sammen på avdelingen slik at alle blir vant
til å se hverandre og leke i samme rom. Det er endring i ukerytmen slik at vi
kan fokusere på tilvenning.

Vi vil bruke lek med dyr som en
innfallsvinkel for å bli bedre kjent,
men også for å utvikle vennskap
og felles opplevelser

Vi skal bli bedre kjent med boka:
«Dyrene på gården»

Fagområder «Kropp, bevegelse, mat og helse»
Fokus på å la barna utfolde seg i
gymsalen slik at de får lyst å være
aktive og bruke kroppen. Legge til
rette for utvikling på
enkeltbarnets nivå.

Voksne

Vi voksne skal være senistive og
annerkjenne følelser på en
imøtekommende måte

I et lekfellesskap kan vi skape nye relasjoner og trygge
omgivelser. Vi voksne vil i større grad kunne veilede i
leken nå, siden de fleste tilvenninger er ferdige. Siden
vi har månedens bok om «dyrene på gården» og
sangen «fem små apekatter» blir dyretema et
overordnet tema som er et initiativ som vi har sett fra
barna den siste tiden.

-Vi vil fortsette å dele grupper etter behov. Men nå vil vi dele grupper på
tvers av alder.
-De eldste (trollgruppa) barna vil komme i gang med grupper på tvers fra og
med uke 2. De yngste (Marihønegruppa) vil være for seg selv frem til uke 3.
- Vi har et variert lekutvalg som kan skape felles opplevelser på barnas
premisser og gjennom dette oppnå kontakt og trygghet. Videreutvikle
lekemiljøet inne og bruke mere av uterommet/gymsal.
-Vi vil ha et gjennomgående tema om dyr på mange forskjellige måter.
Sanger, bøker og leker.

I tråd med Rammeplanen ønsker vi at barna møter
mangfold av eventyr, fortellinger. Vi vil at de skal
oppleve et mangfold av eventyr. Føle spenning og
glede ved høytlesning og samtale.

Vi vil starte med å presentere boka i en samlingsstund hvor vi ser på bilder
og prater om handlingen i boka. Deretter vil vi starte høytlesning med de
eldste barna i «frileken» og da kan alle som vil delta etterhvert. Vi ønsker å
bruke boka som et samtaletema ved matbordet, stellebordet og ellers i det
daglige. Vi har også månedens sang som omhandler samme dyr som tema.

Rammeplanen sier at vi skal gi barna allsidig
bevegelsesfrihet. På småbarn ønsker vi at de yngste
skal lære seg å gå og oppleve glede ved bruk av egen
kropp og oppleve utvikling. Vi har valgt å la de yngste
utfolde seg mye inne i vinter. Vi mener at de har større
utbytte å lære seg å gå stødig og oppleve mestring
inne først, så blir det mere aktiviteter ute. De eldste
barna får også være aktive på sin måte når vi er i
gymsalen.
Vi har i begynnelsen av januar en ny tilvenning og vi
voksne må være sensitive til nytt barn og legge til rette
for daglige aktiviteter for hele gruppa.

Vi kommer til å bruke gymsalen på mandager. Vi ønsker at hele
barnegruppa skal bli med siden vi er opptatt av felleskapsfølelsen og legger
til rette for utfordringer på enkeltbarnets nivå. Både de yngste og de eldste
vil være ute mere andre dager i uka.

Voksne vil i det daglige ha fokus på hvordan vi snakker med barna. Dette vil
skje hele tiden i hverdagen, og i oppstarten har vi ekstra fokus på dette i
leksituasjoner, overganger i hverdagen, og ved sovetiden. I oppstarten er
det mye følelser og opplevelser. Derfor er sensitive voksne viktig for å vise
barna at vi bryr oss og ser følelsene deres, men også setter ord på dette.

Månedens bok
Månedens sang(er)

Dyrene på gården
Fem små apekatter (Et initiativ fra barna)

