ÅRSPLAN DEL 2
GJERDSLETTA BARNEHAGE
2016-2017

Gjerdsletta barnehage
Kollenveien 90
9310 Sørreisa
Tlf: 778 61700
E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no

Velkommen til et nytt år i
Gjerdsletta barnehage
Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til
et nytt år, spesielt velkommen til de nye som
begynte i høst. Håper at alle barn får et godt
år med mange gode opplevelser og utviklingsmuligheter.
Barnehageloven pålegger alle barnehager å lage
årsplan. Den er et arbeidsredskap for personalet
samtidig som den beskriver og dokumenterer
arbeidet vårt i hverdagen for foreldre, barnehagens eier og andre samarbeidspartnere.
Gjerdsletta har to årsplaner. Del 1 inneholder
opplysninger som ikke forandrer seg mye fra år
til år. Dette er f.eks. eierskap, beliggenhet, rammeplan, regler og forskrifter med mer.

infoen er det evaluering/tilbakeblikk
med bilder av månedens aktiviteter
samt litt av det som er planlagt for neste måned og en del info.
Årsplanen godkjennes av Samarbeidsutvalget for Gjerdsletta.
Barnehagene i Sørreisa har en kompetanseplan for 2015-2017. Hovedmål er sosial
kompetanse og kropp, bevegelse og helse.
Sosial kompetanse har vi jobbet med
2015/2016. Tema for 2016/2017 vil være
meg selv og familien. Kropp, bevegelse, helse og sosial kompetanse vil bli innarbeidet i
dette temaet, der det måtte passe.

Gjerdsletta har sin pedagogiske plattform,
TOG. Det står for Trygghet – Omsorg—
Glede og skal være grunnmuren i arbeidet
vårt. Dere kan lese mer om den i årsplan del
1. Visjon for Sørreisa kommune: Vi skal gjøre hverdagen bedre – for alle. Verdiene er
nær, trygg og engasjert. Alle disse verdiene
skal vi ha med oss når vi jobber med barna og
I tillegg til dere foreldre.
årsplanene
lager vi
For å kunne utvikle og forbedre arbeidet vårt er
månedsvi avhengig av et godt samarbeid med dere forbrev. I den eldre/foresatte. Så gi oss gjerne tilbakemeldinger

Årsplan del 2 inneholder en plan for hele barnehageåret med tema, merkedager, planleggingsdager, diverse
aktiviteter
og informasjoner.

på en konstruktiv måte slik at vi kan endre og
forbedre oss der det er nødvendig.
Hilsen fra Grethe-Lill og Ingebjørg, styrer og
assistrende styrer.

De ansatte i Gjerdsletta barnehage
Ledelsen i barnehagen
Grethe-Lill K. Midttun
Ingebjørg Jakobsen

Enhetsleder
Styrerassistent

100%
40%

Grethe-Lill.Midttun@sorreisa.kommune.no
Ingebjorg.Jakobsen@sorreisa.kommune.no

Grønnstua
Camilla Thoresen
Gunn H. Stifjell
Solfrid Skjellhaug
Gita Johnsen

Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Assistent
Fagarbeider

80%
80%
100%
50%

Camilla.Thoresen@sorreisa.kommune.no
Gunn-Helen.Stifjell@sorreisa.kommune.no

Gråtass
Dagny Mette Henriksen
Maiken Rokstad
Ellen Rønning
Janne Lillegård
Jan Bjarne Nøstvold

Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Barnepleier
Fagarbeider
Assistent

100%
90%
100%
80%
30%

Blåklokke
Ingvild Rasmussen
Tonje Larsen
Merethe Skogvoll
Jan Bjarne Nøstvold

Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Fagarbeider
Assistent

100%
80%
100%
30%

Ingvild.Rasmussen@sorreisa.kommune.no
Tonje.Larsen@sorreisa.kommune.no

Rødhette
Merete Bardo Myre
Marte Augensen
Annette Hagen
Tone Lavik
Gita Johnsen

Pedagogisk leder
Konstit.bh.lærer
Fagarbeider
Assistent
Fagarbeider

80%
100%
60%
50%
10%

Merete.BardoMyre@sorreisa.kommune.no
marte.augensen@sorreisa.kommune.no

Tilvenning i
barnehagen

Tilvenningsperioden er viktig for
hvordan barnet skal trives i barnehagen. Det er mye nytt og mange
DagnyMette.Henriksen@sorreisa.kommune.no ting som skal utforskes, og da er
det godt å ha ei trygg hand å ty til
Maiken.Rokstad@sorreisa.kommune.no
med jevne mellomrom.
Pluss ekstrabemanning Grønnstua/Rødhette

Pluss ekstrabemanning Gråtass/Blåklokke

Pluss ekstra bemanning Gråtass/Blåklokke

Pluss ekstrabemanning Grønnstua/Rødhette

Barna trenger tid til å venne seg til
barnehagelivet. Det er en stor overgang å være uten mamma og pappa
og vi skal gjøre vårt beste for at
ditt barn skal få en god start.
Det er ikke alltid lett å gå fra de
små i barnehagen. Det er viktig å si
tydelig fra til barnet at du skal gå
og så gjøre avskjeden kort. Dette
vil gjøre det lettere og forutsigbart
for barnet.

Årets tema
Som nevnt i årsplan del 1, har barnehagene i Sørreisa sett en økende tendens i forhold til barn med atferdsvansker og for lite kunnskaper innen sosial kompetanse. Barnehagene har derfor et ønske om å snu denne trenden
og styrke barns ferdigheter på dette området.
Gjerdsletta skal derfor følge Special-pædagogisk forlags ”START —
livskunnskap for de minste” og ”Småsteg —Steg for Steg for tidlig læring
og ferdighetstrening i barnehagen”.

Småsteg er et materiell som skal bidra til å
gjøre barna så godt forberedt som mulig til
skolestart. Her er ferdighetene delt inni fire
områder:

Ferdigheter for læring

Empati

Mestre følelser

Vennskaps– og problemløsningsferdigheter

START er laget for de minste barna, mens
Småsteg er laget for de litt eldre barna i barne- Det vil komme mer informasjon etter hvert
hagen. På Blåklokke og Grønnstua vil de to
om hvordan vi jobber med Småsteg og
eldste årskullene bruke Småsteg jevnlig, mens START.
Rødhette og Gråtass vil velge ut materiale etter
alder og modenhet hos barna.
START er et materiell til hjelp for barnehagene
i arbeidet
med å utvikle barns
sosiale og emosjonelle kompetanse.
Dette er den viktigste forutsetning for
at barn trives og utvikler sosial og
språklig kompetanse. Det er tre ulike
hovedområder i START:

Empati

Tilknytning

Sosialt samspill

Måltider
Barna må ha med
egen matboks i
barnehagen. De
som ønsker kan
spise frokost mello
m 07.00 og 07.4
5.
Barna får melk
og vann å drikke
. Til
2. måltid får barn
a servert frukt.
Vi har matpakk
efrie dager to da
ger i
måneden. Disse
dagene trenger
ba
rna bare mat til ev
entuell frokost.

I tillegg til å jobbe med START og Småsteg har barnehagen valgt ut
”Voksenrollen”, ”meg selv og familien” og ”meg selv og nærmiljøet” som
tema i år.

”Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Refleksjoner over egne verdier og handlinger
skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger. Barnehagen må systematisk
vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdier
Meg selv og familien er temaet i vår Årsplan del 2 som er utformet som en
som skal ligge til grunn for barnehagens virksomhet.” (Rammeplan for barkalender. Den er lik for alle avdelingene og inneholder det som skal være likt nehager 2011:12)
for hver måned: mål, månedens fortelling, sanger, nøkkelord og rim og regle.
Meg selv og familien har vi valgt for at barna skal bli kjent med og sette ord
på kroppsdeler og nøkkelord i familien, samt snakke om forskjellige typer
familier og hvor og hvordan vi bor.
Etter jul vil vi gå over på tema ”meg selv og nærmiljøet”. Her vil vi starte
med å bli kjent på alle rom og avdelinger i barnehagen, før vi beveger oss ut
i skogen og barnehagens nærmiljø. Utpå våren vil vi bevege oss mer mot
Sørreisa sentrum hvor vi ser på trafikk og besøker f.eks. biblioteket.
Innholdet har vi plukket ut for å kunne gi barna bedre språkstimulering og
begrepsutvikling. Med kalenderen har alle avdelingene samme utgangspunkt
for tema, men vil tilpasse noe ut fra alder og utviklingsnivå på barna.
Kalenderen gjør det også mulig for dere som foreldre å følge med på hva vi
jobber med og kanskje fortsette hjemme med samme eventyr og sanger. Vi
har også plottet inn planleggingsdager, kafeer, høytider og annen nyttig informasjon. Vi håper dere vil bruke denne kalenderen aktivt hjemme.
Voksenrollen er noe personalet kommer til å jobbe aktivt med på personalmøter og i det daglige sammen med barna. Det er svært viktig at vi er oppmerksom på hvilke holdninger vi utviser når vi er sammen med barna. Barna
lærer det de ser—ikke det de hører.
I Rammeplanen står det:

Internasjonal barnehage
Gjerdsletta barnehage har de siste årene blitt en mer internasjonal barnehage. Vi har mange land og kulturer representert blant barn, foreldre,
ansatte og vikarer. Vi har land som Syria, Litauen, Filippinene, Romania, Ukraina, Sverige, Kina, Skottland, Eritrea og Norge representert. Til
sammen ti land!
Å være internasjonal ser vi på som en styrke og en ressurs og er noe som
vi ønsker å sette fokus på fremover. Vi mener det er viktig å få kjennskap til andre kulturer slik at barna får en økt kulturforståelse og respekt
for andre. Fremover vil vi jobbe for å synligjøre mangfoldet vi har i barnehagen.
På bakgrunn av dette hadde vi i juni 2016 flerkulturelle uker. Vi jobbet
med å lage ”landkasser” til hvert av landene. Oppi disse kassene har vi
bilder, gjenstander, informasjon og andre ting som minner oss om det
aktuelle landet. Vi hadde samlinger om landene og hengte opp flagg på
verdenskartet på kjøkkenet.
Fremover vil vi ha samlinger der vi markerer de ulike landene vi har på
avdelingene sine nasjonaldager. I løpet av året blir vi enda bedre kjent
med landene vi har tilknytning til i barnehagen. Her ønsker vi hjelp av
foreldrene og barna, det er de som er ekspertene!

Pedagogisk innhold
”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,
og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling.” (Barnehageloven §1. Formål)
Barnehageloven med Forskrift om Rammeplan
for barnehagens innhold og oppgaver gir barnehagen forpliktende retningslinjer for barnehagens
verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Barnehagen
skal være en pedagogisk samfunnsinstitusjon og
ha et pedagogisk innhold. Vi skal tilby barna et
godt omsorgs- og læringsmiljø, som er til barnets
beste. Dette arbeidet krever reflekterte og bevisste
voksne, som ser på barnet som et subjekt,
og som er villige til å innta et barneperHvordan må personalet
spektiv sammen med dem.
opptre for å oppnå:
I Gjerdsletta barnehage har vi en pedagogisk plattform. Det er den vi til enhver tid
utarbeider vår pedagogiske virksomhet
fra. Vårt TOG er: ”Trygghet, omsorg,
glede”. Den pedagogiske plattformen er
det vi til enhver tid utarbeider vår pedagogiske virksomhet fra. Den skal, som alt
annet arbeid i barnehagen, vurderes og
evalueres med jevne mellomrom for å følge samfunnets krav og endringer til barnehagens innhold.

T

O

G

Trygghet

Omsorg

Glede

For ungene
 Gi muligheter til en god start.
 Gi dem en forutsigbar hverdag.
 Gi dem opplevelse av å bli sett, verdsatt og hørt.
 Sørge for at primærbehovene dekkes.
 Se og forstå enkeltbarnet.
 Gi dem varierte utfordringer.
 Være engasjerte og positive voksne.
 Legge til rette for vennskap og fellesskap.
 Oppleve mestring.

For foreldrene

 Vise forståelse.
 Være tilgjengelig.
 Gi informasjon
 Være imøtekommende.
 Fornøyde barn.
 Gi tilbakemeldinger på en
positiv måte

Dagsrytme
Rødhette og Gråtass

Grønnstua og Blåklokke

07.00
07.45
09.30
09.45
10.15
10.45
13.30
14.15
14.45
16.30

07.00
08.15
09.30
10.30
11.15
11.45
13.45
14.30
14.45
16.30

Barnehagen åpner
Går til avdelingene
Samling
1.måltid
Stelling/påkledning
Soving og utetid
2.måltid+frukt
Stelling/do
Lek/aktiviteter
Barnehagen stenger

Barnehagen åpner
Går til avdelingene
Samling/klubber
1. måltid
Do/påkledning
Utetid
2. måltid + frukt
Do
Lek/aktiviteter
Barnehagen stenger

Klubbene våre
Vi har delt alle barna inn i klubber etter alder. Regnbueklubben, Solklubben og Nordlysklubben har klubb 3 dager i uka,
onsdag, torsdag og fredag. En av disse dagene går klubbene
ut og er sammen med barn på tvers av avdelingene. Stjerneklubben og Måneklubben starter opp når barnegruppa er klar
for dette, de minste blir mer aktive etter jul.
Klubber
Stjerneklubben
Måneklubben
Regnbueklubben
Solklubben
Nordlysklubben

Fødselsår
2015
2014
2013
2012
2011

Barns medvirkning
Innenfor medvirkning ligger det også medbestemmelse og selvbestemmelse. Disse begrepene må ikke forveksles med medvirkning,
men kan være videre ledd i medvirkningsprosessen.
Medbestemmelse
I Gjerdsletta får barna velge frukt til bursdagen sin og velge figur på
bursdagskronen. Barna har hver sine dager å være ryddesjef/assistent.
Denne dagen får barnet bestemme hvem som skal rydde hvor på avdelinga, hjelper til å dekke bordet, velger matsang og bestemmer vaskesang. Barna får også være med å bestemme aktiviteter, hvor vi skal
gå på tur og hvilke bøker vi skal lese for å nevne noe.
Selvbestemmelse
For oss som jobber med barnehagebarn betyr selvbestemmelse at barnet er synlig for oss, at vi ser og hører barnet. Vi må anerkjenne barnet og ha respekt for det enkelte barn. Barnet får komme med sine
synspunkt, og får tilbakemeldinger på dem. Vi understreker synlig,
for de aller minste barna i barnehagen har heller ikke talespråk for å
formidle sine meninger, men kan vise oss gjennom gester, kroppsspråk, lyder, mimikk ol. Det er viktig at den voksne er nær barna, for
å oppfatte deres signal.
Vi overlater ikke ansvaret til barnet, men den voksne og barnet tar
ansvar sammen. Vi spør ikke barna om hva de vil dersom vi ikke har
mulighet til å ta konsekvensen av deres svar.
Dette setter krav til de voksne i barnehagen, vi må være åpne og sensitive for innspill barna kommer med gjennom kroppsspråk, handlinger, estetiske uttrykk og verbalt språk.
Gjennom å få medvirke i hverdagen vil barna bli anerkjent og utvikle
en god selvfølelse – der de ser at deres interesser og intensjoner kan
påvirke fellesskapet.

August
Tema: Meg selv og familien
Tilvenning og bli kjent
Mål:
Bli kjent med hverdagsrutiner
Bli kjent med nye barn og voksne
Månedens fortelling:

MEG!
Jeg er meg.

Morn, morn, morn

Du er deg!

Morn, morn, morn, jeg heter Sara,
morn, morn, morn, hva heter du?

Noen ganger glad,
Andre ganger lei
Armer og bein

Lille ugle ”Jeg er ikke klar”

Jeg har to av hver,

Månedens sang:

Og på føttene, ti små tær.

Morn, morn, morn

Fingre som kan peke

Månedens rim/regle:

Og klø et myggstikk,
Og tegne store monstre

MEG!

Med farger jeg fikk.

Månedens nøkkelord:
Barnehage

Øye

Munn

Leke

Nese

Hand

Ryggsekk

Øre

Ansikt

Glad i å leke,
Glad i å le
Det er meg det!

Morn, morn, morn, jeg heter Ali,
morn, morn, morn, hva heter du?
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Telefon: 778 6 17 00
E-post:
gjerdsletta@sorreisa.kommune.no

September
Tema: Meg selv og familien

HVA MÅ DU RINGE?
(Mel. Tyven, tyven skal du hete)

Bli kjent og brannvern
Mål:
Få kjennskap til brannvern
Månedens fortelling:
Eldar og Vanja

Kom så hit jeg vil fortelle
hva som gjøres ved en brann.
Du må ringe 1-1-0 jeg håper og jeg vet du kan.
Navnet du må si, og så kommer vi.
Hvor du også bor er viktig mener vi,
ja det må du si.

Månedens sang:
Bæ-bu sangen
Hva må du ringe?

Finger regle

Månedens rim/regle:

Jeg legger meg, sa tommeltott

Fingerregle

Vi spiser først, sa slikkepott

Månedens nøkkelord:

Hent maten inn sa langemann

Brannbil

Røyk

Brannalarm

Møteplass

Røykvarsler

Jeg er for trøtt sa Gullebrann
Men jeg synes at her går grensen! Sa lille Petter Jensen

september 2016
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Telefon
Du kan enkelt nå oss ved å ringe
eller sende SMS på våre
mobiltelefoner. Vi setter pris på
beskjed før kl. 09.30 dersom
barnet har fri eller er syk. Da
blir det enklere for oss å
planlegge dagen.
Blåklokke
Gråtass
Rødhette
Grønnstua

92 65 49 66
92 62 97 01
92 66 36 16
92 65 19 01

Oktober
Tema:

PAPPA LIKER KAKER,

Meg selv og familien

MAMMA LIKER BRØD
Pappa liker kaker best,

Mål:
Bli kjent med familie og hjem
Månedens fortelling:
Thomas og Kristine
Månedens sang:
Ved veien lå et hus
Månedens rim/regle:
Pappa liker kaker, mamma liker brød
Månedens nøkkelord:
Gutt

Tak

Jente

Dør

Mamma

Gulv

Pappa

Vindu

Og mamma liker brød.
Pappa liker kulde,
Og mamma hater snø.
Pappa vil ha puddel,
Men mamma sier nei!
De liker aldri samme ting,
Men begge liker meg

VED VEIEN LÅ ET HUS
Ved veien lå et hus,
ved veien lå et hus,
ved veien lå et skomakerhus,
skom, skom skomakerhus.
Ved veien lå ett hus.
I huset bodde en mann,
i huset bodde en mann,
i huset bodde en skomakermann,
skom, skom skomakermann.
I huset bodde en mann.
Og mannen hadde en kone… osv.
Og kona hadde en sønn… osv.
Og sønnen hadde en hund… osv.
Og hunnen hadde en loppe… osv.
Og loppa hadde en lus… osv.
Og lusa hadde en virus… osv.
Nå kan jeg ikke mer,
nå kan jeg ikke mer,
nå kan jeg ikke skomakermer,
skom, skom skomakermer.
Nå kan jeg ikke mer.
Men det kan kanskje dere?

oktober 2016
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27.oktober sammenfaller ikke med skolerutens fridager, for da skal alle barnehage ansatte i Sørreisa
delta på kurs sammen med ansatte i Målselv, der
tema er forebygging vedr. vold og seksuelle overgrep. Dette er dessverre veldig aktuelt og det er behov for å lære om dette tema.

ær
Ved sykdom/f
ravær er det v
iktig at
du gir barnehag
en
beskjed på mo
rgenen før kl. 09.3
0.
Husk at ved o
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48 timer etter
siste oppkast/
diare.

Vi oppfordrer
til sunne ferdigsmurte mat
pakker. Da få
r
barna nok en
ergi til konsen
trasjon og lek
hele dagen.

November
Tema: Meg selv og familien

Snøkrystaller

Mørketid

Snøkrystaller, snø som faller

Mål: Få kjennskap til mørketida

Snø på trærne, snø på klærne

Månedens fortelling:

Snø på bakken

Morgenstjerne

Au, en snøball midt i nakken

Månedens sang:
Vi tenner våre lykter

Mørketidssangen
Blinke, blinke stjerne lill
Vi tenner våre lykter
Månedens rim/regle:
snøkrystaller
Månedens nøkkelord:
Stjerne

Snøkrystaller

Refleks

Lykt

Måne

Mørketidssangen
Mel: Blåveispiken

Når sola går ned bakom fjellan,
Og mørket siger innover oss.
Da tar vi fram alle kubbelysan
og bollemånan og kose oss.

Sneen dalte lett og fin,
og strøk blidt mot ruten min
i morgens da jeg drømte på min pute.
Vi tok skjerf og votter på,
hastet veldig med å gå,
snart var det tusen barnespor her ute!
Og vi tenner våre lykter når det mørkner,
og når alle lyder pakkes inn i vatt.
Ja, vi tenner våre lykter når det mørkner,
for da lyser de til kvelden sir god natt.

BEHOV FOR ÅPEN BARNEHAGE JULA 2016
En del unger vil erfaringsvis ha fri deler av jula. Personalet bruker denne perioden til å ta ut ferie, avspasere overtid som er
opparbeidet gjennom høsten. Det kan derfor være at barnehagen har redusert åpningstid hvis ingen barn har satt at de kommer tidlig eller drar sent. Vi vil derfor gjerne ha tilbakemelding på hvem som kommer, og hvem som ikke kommer i barnehage, samt klokkeslett barnet skal være i barnehagen.
Vi gjør oppmerksom på at barnehagen er stengt følgende dager:
26. desember 2016
2. januar 2016
Vi ber dere fylle ut svarslippen nederst på arket, og returnere den til barnehagen så snart som mulig, og senest 3. desember
2016
Dersom noen skal ha fridager utover romjula er det fint om dere gir beskjed på avdelinga.
Barnets navn:____________________________________________
Dato:

Kommer (sett X)

Klokkeslett

Merknader

Kommer ikke (sett -)
22.12.2016
23.12.2016
27.12.2016
28.12.2016
29.12.2016
30.12.2016

__________________________________
Sted og dato

__________________________
Underskrift foresatte
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på kjøkkenet
09.30
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Skottlands nasjonaldag.
Gratulerer!

24
Matpakkefri
Gråtass og
Rødhette

25

Du kan enkelt nå oss ved å ringe
eller sende SMS på våre
mobiltelefoner. Vi setter pris på
beskjed før kl. 09.30 dersom
barnet har fri eller er syk. Da
blir det enklere for oss å
planlegge dagen.
Blåklokke
Gråtass
Rødhette
Grønnstua

92 65 49 66
92 62 97 01
92 66 36 16
92 65 19 01

Desember
Tema: Meg selv og familien
Mål:
Bli kjent med norske jule-, og adventstradisjoner
Månedens fortelling:

Nisse Rød og Nisse Blå

Musevisa
Månedens sang:
På låven sitter nissen
Månedens rim/regle:
Nisse Rød og nisse Blå
Adventsdikt
Månedens nøkkelord:

Her er Nisse Rød og her er nisse Blå.
(tomlene dine - gjerne med "lue" på)
Begge to har nisselue på.
Nisse Rød kan nikke, (nikk med tommelen)
Nisse Blå kan vrikke. (vrikk med tommelen)
Nisse Rød kan gjemme seg, (putt tommelen inn i neven)
Nisse Blå kan klemme seg.
(klem den mellom peke- og langfinger, si gjerne AU!)
Her er Nisse Rød, og her er Nisse Blå. (vis dem fram igjen)
Nå må begge skynde seg og gå.
(Blås, blås)-Borte! (gjem dem bak på ryggen)

Adventslys

Julekort

Adventskalender

Julegave

Julenisse

Hjerte

Snømann

Juletre

ADVENTSDIKT
Av Inger Hagerup
Nå tenner vi et lys i kveld,
vi tenner det for glede.
Det står og skinner for seg selv
og oss som er til stede.
Så tenner vi ett lys i kveld,
vi tenner det for glede.
Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er til stede.
Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.
Så tenner vi tre lys i kveld,
for lengsel, håp og glede.
Det står og skinner for seg selv,
og oss som er tilstede.
Så tenner vi tre lys i kveld for
lengsel, håp og glede.
Vi tenner fire lys i kveld,
og lar dem brenne ned.
For lengsel, glede, håp og fred,
men mest allikevel for fred.
På denne lille jord,
hvor menneskene bor.
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TRYGGHET OMSORG
GLEDE

Kollenveien 90
9310 Sørreisa
Telefon: 778 6 17 00
E-post:
gjerdsletta@sorreisa.kommune.no

Januar
Tema: Meg selv og nærmiljøet

Soltrall

Sola kommer tilbake

Nå skinner sola i vinduskarmen

Mål: Få kjennskap til solens tilbakekomst.
Gjøre seg kjent i egen barnehage.

Den ligger langflat og kjenner varmen.

Månedens fortelling:
Sola og Nordavinden
Månedens sang:
Sola er god

og katta maler som aldri før.

Og er ei katte med godt humør.
Sola er god
Sola er god, sola er toppen.
Sola er varm og den bruner på kroppen,
sola som skinner hver morgen for meg,
sola i Sørreisa er best synes jeg.

Soltrall

Heisann! Og dudli-atten-tei!
For sola og deg og meg, sann

Sol, sol kom igjen

Sol,sol kom igjen.
Månedens rim/regle:
Ser du
Månedens nøkkelord:
Sol

Frakk Himmel

Nordavind

Hatt

Sol, sol, kom igjen, solen er min beste venn
Ser du sola?
Ser du sola,
du Ola?
Ser du månen,
du Per?
Ser du vinden fra
nord’a,
Det blir ruskete vær.

Vekk med skyer, paraplyer,
hold nå opp å regne.
Sol, sol, kom igjen, solen er min beste venn
Varm meg her og varm meg der
og varm meg alle steder.

januar 2017
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Solfest
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Foreldresamtaler
Samtaler for foreldre om enkeltbarn vil foregå i januar
og februar. Tider vil bli annonsert på avdelingene når det
nærmer seg.

TRYGGHET OMSORG
GLEDE

Kollenveien 90
9310 Sørreisa
Telefon: 778 6 17 00
E-post:
gjerdsletta@sorreisa.kommune.no

Februar

SYV DYR I EN VOTT
Musa sier pip,pip,pip

Tema: Meg selv og Nærmiljøet

Frosken hopper hit og dit

Samefolkets dag

Haren hopper haredans.
Reven vifter med sin svans.

Mål: Bli kjent med samisk kultur og tradisjon

Ulven uler mot månen rund.

Bli kjent i skogen rundt barnehagen.

Villsvinet grynter med sin munn.

Månedens fortelling:

Bjørnen liker og sove godt.

Skinnvotten

Alle bor i en liten vott.

Månedens sang:
Mikkel rev.

Bjørnen sover
Bjørnen sover

Mikkel rev

Bjørnen sover, bjørnen sover i sitt lune hi.

Månedens rim/regle:

Den er ikke farlig, bare man går varlig.

Syv dyr i votten
Månedens nøkkelord:
Mus

Rev

Frosk

Villsvin

Hare

Ulv

Bjørn

Men man kan jo, men man kan jo aldri
være trygg!

Mikkel rev satt og skrev på ei lita
tavle. Tavla sprakk, mikkel skvatt.
Oppi pappas flosshatt.
Mikkel rev skrev et brev sendte
den til månene, månen sa Hipp
hurra sendte den til Afrika.
Afrika, Afrika ville ikke ha den .
Afrika sendte den tilbake.
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Kollenveien 90
9310 Sørreisa
Telefon: 778 6 17 00
E-post:

Mars
SYV DYR I EN VOTT

Tema: Meg selv og Nærmiljøet

Musa sier pip,pip,pip
Frosken hopper hit og dit

Mål: Bli kjent med samisk kultur og tradisjon
Bli kjent i skogen rundt barnehagen.

Haren hopper haredans.
Reven vifter med sin svans.
Ulven uler mot månen rund.

Månedens fortelling:

Villsvinet grynter med sin munn.

Skinnvotten

Bjørnen liker og sove godt.

Månedens sang:

Alle bor i en liten vott.

Bjørnen sover
Mikkel rev

Mikkel rev
Mikkel rev satt og skrev på ei lita tavle.

Månedens rim/regle:

Tavla sprakk, mikkel skvatt.

Syv dyr i votten

Bjørnen sover

Månedens nøkkelord:
Mus

Rev

Frosk

Villsvin

Hare

Ulv

Bjørnen sover, bjørnen sover i sitt lune
hi.
Den er ikke farlig, bare man går varlig.
Men man kan jo, men man kan jo aldri

Bjørn

Oppi pappas flosshatt.
Mikkel rev skrev et brev sendte den til
månene, månen sa Hipp hurra sendte den
til Afrika.
Afrika, Afrika ville ikke ha den. Afrika
sendte den tilbake.

BEHOV FOR ÅPEN BARNEHAGE PÅSKEN 2017
En del barn vil erfaringsvis ha fri dagene før påske.
Personalet bruker denne perioden til å ta ut ferie, avspasere overtid som er opparbeidet. Det kan derfor være at
barnehagen har redusert åpningstid hvis ingen barn har satt at de kommer tidlig eller drar sent. Vi vil derfor gjerne ha tilbakemelding på hvem som kommer, og hvem som ikke kommer i barnehage, samt klokkeslett barnet skal være i barnehagen. Vi gjør oppmerksom på at barnehagen stenger kl 12.00 onsdag 12. april 2017

Vi ber dere fylle ut svarslippen nederst på arket, og returnere den til barnehagen (på avdelinga) så snart som
mulig, og senest onsdag 22.mars
Dersom noen ønsker fridager utover disse dagene gir dere beskjed på avdelinga.
Barnets navn:____________________________________________
Dato:

Kommer (sett X)

Klokkeslett

Merknader

Kommer ikke (sett -)
10.04.2017
11.04.2017
12.04.2017

__________________________________
Sted og dato

_______________________________
Underskrift foresatte
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April
Tema: Meg selv og Nærmiljøet
Påske

Lille trille

Mål:

Lille Trille satt på hylle,
lille Trille ramlet ned.
Ingen mann i dette land,
lille Trille redde kan.

Bli kjent med påsketradisjoner
Månedens fortelling:
Kyllingen av alf Prøysen
Månedens sang:

En liten kylling

En liten kylling
Månedens rim/regle:
Lille trille
Månedens nøkkelord:
Hane
Høne
Egg
Kylling

Kyllingen
Det var en gang en hønemor med åtte
gule små,
som spankulerte buret rundt og lærte
seg å gå.
Den minste av de åtte,
en liten vilter fyr.
Han ville ut i verden og gå på eventyr.

En liten kylling i egget lå
Den banket og banket og banket på
"Her er det trangt, jeg vil ut og gå"
Pep den og ynket seg der den lå
Hakk-hakke-hakk
Egget det sprakk
Og en liten kylling ut av det stakk
Undrende sto den og gløttet på
Alt det den ute i verden så
Solen den varmet og skinte på
marken og fugler og blomster små
"Pip-pip" den sa. "Jeg er så glad!
Trangt det var i egget, men her er det bra."

BEHOV FOR ÅPEN BARNEHAGE SOMMER 2017
Jfr. vedtekter for barnehagene (endret i OKU 23.01.2015) er barnehagene stengt to uker om sommeren: uke 29 og 30. Barna skal
ha fri fra barnehagen 4 uker i løpet av året. Minimum tre uker skal være sammenhengende. Den 4. ferieuken kan tas ut som enkeltdager og skal varsles en uke i forkant. Kurs og planleggingsdager, da barnehagen er stengt, regnes ikke som feriedager.
Vi ber dere fylle ut svarslippen nederst på arket, og returnere den til barnehagen/på avdelinga så snart som mulig, og senest
21.april 2017. Dersom noen ønsker ferie utover disse ukene/andre uker i året gir dere beskjed til barnehagen/avdelinga.

Barnets navn:____________________________________________
SETT X DE UKENE BARNET TAR UT FERIE
Barnas/Barnets navn
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28

29

30

31

32

33

34

Eventuelle merknader:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

__________________________________
Sted og dato

_______________________________
Underskrift foreldre/foresatte
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TRYGGHET OMSORG
GLEDE

27
Matpakkefri
Gråtass og
Rødhette

28

Fuglekasse
I gangen mellom Rødhette og Grønnstua har vi en TV som viser fra en fuglekasse
vi har ute i barnehagen. På våren følger vi med på livet i denne. Vi har før hatt både blåmeis-, og kjøttmeisfamilier der. Alle er hjertelig velkommen til å ta en titt.

Kollenveien 90
9310 Sørreisa
Telefon: 778 6 17 00
E-post:
gjerdsletta@sorreisa.kommune.no

Mai
Tema: Meg selv og nærmiljøet
17. Mai og trafikk

Mål: Bli kjent med tradisjoner rundt 17.mai
Bli kjent med hvordan vi kan ferdes trygt i trafikken.
Månedens fortelling:

Norge i rødt, hvitt og blått

Tarkus - barnas trafikkvenn.
Månedens sang:
Ja, vi elsker
Norge i rødt, hvitt og blått
Månedens rim/regle:
Trafikkregler
Månedens nøkkelord:
Flagg

Pølse

Bunad

Is

Hvor hen du går i li og fjell,
en vinterdag, en sommerkveld med fjord og fossevell,
fra eng og mo med furutrær
fra havets bryn med fiskevær
og til de hvite skjær,
møter du landet i trefarvet drakt, svøpt i et gjenskinn av
flaggets farveprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien, rammer stripen
med blåklokker inn mot den rødmalte stuen ved veien,
det er flagget som vaier i vind.
Ja, så hvit som det hvite er sneen,
og det røde har kveldssolen fått,
og det blå ga sin farve til breen,
det er Norge i rødt, hvitt og blått.
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Førskolebarna sk
al på
førskoledager på
skolen
i mai eller juni.

Solkrem
Husk og smøre barna med
solkrem om morgenene. Vi
fyller på med solkrem utover dagen. Barnehagen har
egen solkrem.

Juni
Tema: Meg selv og nærmiljø
Trygg i trafikken
Mål:
Bli kjent med hvordan vi kan ferdes trygt i trafikken.
Månedens fortelling:
Tarkus - barnas trafikkvenn.
Månedens sang:
TRAFIKK REGLE

Her kommer Tarkus

Skilter som er runde og røde,
sier hva du ikke skal gjøre.
Skilter som er runde og blå,
sier hva du skal gjøre nå.

Månedens rim/regle:
Trafikk regler
Månedens nøkkelord:
Bil

Refleks

Bilbelte

Buss stopp

Skilt

Sykkelhjelm

Gangvei

Fotgjengerfelt

Her kommer Tarkus.
Nå skal du møte en hyggelig fyr,
Her kommer Tarkus, et bilbeltedyr.
Tarkus er tøff og har skjold på sin rygg.
I bil har han belte for da er han trygg.

Røde skilter med tre kanter,
viser fare for trafikanter.
Skilter med fire sider som er blå,
er skilter med opplysninger på.
Skal du krysse vei og gate,
kryss der fotgjengerfelt er malte.
Reglene som gjelder for de små,
gjelder for de store og.
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Kollenveien 90
9310 Sørreisa
Telefon: 778 6 17 00
E-post:
gjerdsletta@sorreisa.kommune.no

Sommerinformasjon
Hei !
Nå er sommeren her igjen for små og store. Barnehagene i Sørreisa er stengt i ukene 29 og 30. (17.07.2017 –
30.07.2017). I ukene 27, 28, 31 og 32 vil det være redusert drift pga ferieavvikling for ansatte. Driften blir tilrettelagt utfra hvor mange barn som har meldt behov. Avdelingene kan bli slått sammen. Dagsrytme og pedagogisk innhold blir tilpasset den barnegruppen som bruker barnehagen i denne perioden. Det er stort sett faste ansatte som jobber i ferien. Ved
behov bruker vi kjente vikarer om mulig.
Alle går inn på sine respektive avdelinger og henger fra seg tøy, skifteklær, sko og lignende. Kjøkkenavdelingen brukes
på morgenen som vanlig. Åpningstiden vil være som vanlig, 07.00 – 16.30.
Hvis dere ønsker å bruke flere feriedager/fridager enn dere har meldt inn, så gi oss beskjed om det. Viser til vedtektene
om ferie.
Det vil bli sendt ut egen informasjon før sommerferieavviklingen starter.

GOD SOMMER
Fra personalet i Gjerdsletta
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Kollenveien 90
9310 Sørreisa
Telefon: 778 6 17 00
E-post:
gjerdsletta@sorreisa.kommune.no

