Årsplan for Saxenborg barnehage 2021/2022

Hjertelig velkommen til årsplanen for Saxenborg barnehage 2021/2022. Årsplanen er et arbeidsredskap for oss personalet i barnehagen,
og den dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til
myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter, foresatte andre interesserte. Årsplanen er noe vi legger mye tid og arbeid i, og som
blir brukt gjennom hele året. Som foresatte kan dere tilegne dere kunnskap om barnehagens faglige og etiske verdier, i tillegg til å få et
innblikk i barnas hverdag og holde dere oppdatert på hva som skjer de ulike månedene. Dere kan bruke årsplanen som en aktiv kalender
der dere får påminnelser om planleggingsdager, markeringer av ulike slag og innleveringer av ferielapper.
Takk for at dere leser gjennom årsplanen – det setter vi stor pris på☺
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Saxenborg barnehage som pedagogisk virksomhet:
Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna
et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.
For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende
organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i
barnehageloven og rammeplanen.
Lov om barnehager:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
Rammeplan for barnehagen:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Barnehagens styringsorgan:
Saxenborg barnehage er en foreldreeid barnehage.
Årsmøte:
Samvirkets øverste organ, avholdes innen utgangen av april
måned. Her velges representanter for eierstyret og
samarbeidsutvalget. Representantene velges for to år om gangen.
Eierstyret:
Eierstyret består av 3-6 foreldre som velges av årsmøtet.
Eierstyret møtes 4-5 ganger i løpet av et barnehageår.
Daglig leder:
Daglig leder er ansatt av eierstyret og har ansvar for den daglige
driften, det pedagogiske utviklingsarbeidet og personalansvar.
Foreldreråd:
Består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget:
Ut fra foreldrerådet velges fire foreldrerepresentanter til
samarbeidsutvalget, i tillegg velger personalet ut to representanter
fra barnehagen. Utvalgets fremste oppgave er å være et
rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ for foresatte
og barnehagen. Utvalget skal særlig være med på å drøfte
barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt
mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

På Saxenborg barnehage ønsker vi ikke bare å være god – vi ønsker å være best! Derfor er visjonen vår: Saxenborg barnehage skal
være den fremste arena for trygghet, omsorg, vennskap, humor, lek og læring. Vårt motto er: Sammen skal vi skape barndomseventyr!

Delmål:

Hvordan jobber vi for å nå målene:

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende
funksjon, og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barns fysiske og
psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal
bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd,
den skal også forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn
opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere og
følge opp dette. Barnehagen skal være et trygt og godt sted der
barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, felleskap og
vennskap.

Barnehagen har handlingsplan for psykososialt miljø basert på
rammeplanen og forskning om mobbeadferd i barnehagen. Alle
ansatte har en plikt til å følge med på hvordan alle barna i
barnehagen har det. De skal gripe inn hvis barn utsettes for
krenkelser. Dette kan være for eksempel være utestengning fra lek,
plaging, mobbing, vold eller diskriminering.
Barna støttes i å mestre motgang, håndtere utfordringer, og bli kjent
med egne og andres følelser og grenser.
Vi har tett dialog, bl.a i form av dialogbok og jevnlige møter med
foresatte hvis noen barn opplever krenkelser eller mobbing.
Personalet i Saxenborg barnehage har fokus på å være trygge,
stabile og sensitive voksne som tilpasser sitt samspill med barnet til
barnets behov.
Vi er imøtekommende, profesjonelle og lyttende til foresatte. I
foreldresamarbeidet er det personalet som er den profesjonelle
parten, og har ansvar for å etablere og videreføre samarbeidet. Vi
har tilpassede foreldresamtaler etter barnas alder og livsfase.
Barnehagens hverdag organiseres ut i fra dags- og ukesrytme,
samt månedstema som er satt i årsplanen. Dette arbeidet vurderes
fortløpende på avdelingsmøter, ped- og fagmøter, personalmøter,
og på planleggingsdager.
Barnehagen har progresjonsplaner for de ulike fagområdene i
rammeplanen, samt lek, læring, omsorg og danning. Personalet
setter egne mål på avdlingene ut i fra de ulike barnegruppene.
For å opprettholde det gode arbeidsmiljøet vi har, jobber vi aktivt
med synliggjøring av hverandres styrker og understreker
viktigheten av våre individuelle forskjeller for sammen å nå våre
felles mål. Vi øker kompetansen bl.a gjennom daglige erfaringer,
refleksjoner og vurderinger vi deler med hverandre i ulike fora.
Barnehagen er med i et utviklingsarbeid gjennom Tr.heim
kommune og Dronning Mauds Minne Høyskole hvor vi
barnehageåret 2021/2022 har fokus på kommunikasjonskultur.

Ansatte skal være gode på å bygge trygge relasjoner med barn
og foresatte.

Forutsigbar hverdag med rom for spontanitet og barns
medvirkning.

Barna skal oppleve progresjon og mestring gjennom sin tid i
barnehagen.
Alle ansatte på Saxenborg barnehage skal oppleve er godt
arbeidsmiljø preget av trygghet, humor, arbeidsglede, utvikling og
profesjonalitet.

Situasjon:
Levering:

Måltider:

Mål:
Alle barn og foresatte skal bli møtt på en god måte slik at de
føler seg velkommen.
Trygg avskjed mellom barn og foresatte.
Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag
for å utvikle matglede og sunne helsevaner.
Lære bordskikk, støtte og hjelpe hverandre.
Språk- og begrepsutvikling.

Hygiene, stell
og toalettbesøk.

Rensligeht og hygiene.
Omsorg og nærhet.
Begrepstrening.

Garderobe:

Selvstendighetstrening, og følelesen av mestring.
Motorisk utvikling.
Begrepstrening.
Skal være lystbetont.
Utvikle evne til rolletaking og fantasi.
Bygge relasjoner og vennskap.
Utvikling av språk og sosial kompetanse.

Frilek ute/inne:

Utelek/turer:

Fysiske utfordringer.
Selvstendighetstrening.
Trygghet og trivsel.
Motorisk utvikling.

Søvn/hvile:

Dekke det individuelle behovet for søvn og hvile.

Samilingsstund:

Samlingspunkt for barn og voksne.
Lytte til hverandre, øve konsentrasjonen og øke selvtilliten.
Læringsarena med rom for medvirkning.

Tilrettelagte
aktiviteter:

Skal være lystbetont.
Gi impulser for uttrykk, og la barna utvikle sansene gjennom
varierte aktiviteter.
Språkutvikling.
Barna skal utvikle seg i både fin- og grovmotorikk.
God informajon til foresatte.
Fokus på positiv kommunikasjon, og godt samarbeid mellom
personalet og foresatte.
God avslutning på barnehagedagen for barnet.

Henting:

Arbeidsmetode:
Vi møter barnets interesse og glede, og har det i fokus. Tar i mot beskjeder fra foresatte og
noterer i Kidplan.
Personalet gir barnet trygghet og støtte i avskjeden, og trøst hvis barnet er lei seg.
Legger til rette for frokost, lunsj og fruktmåltid.
Vi har fokus på sunt kosthold og sørger for at barn får i seg de næringsstoffene de trenger.
Oppfordrer alle til å smake på maten.
Øver på å vente på tur og å sende til hverandre.
Personalet sitter ved bordet sammen med barna, og alle inkulderes i samtalene.
Barna rydder av etter seg.
Foresatte vasker hendene til barna når de kommer og drar fra barnehagen. Personalet sørger
for håndvask før og etter mat, etter bleieskift og toalettbesøk, etter utetid, og ellers ved behov.
Minner barna om toalettbesøk, og hjelper der det er behov.
Trygger barna på at uhell er helt normalt, og hjelper de med klesskift.
Prater med barna under bleieskift.
Utetiden starter allerede i garderoben med påkledningen.
Oppmuntrer til å prøve å kle på selv ut i fra barnas forutsetninger.
Øve på å holde orden i tingene sine, og rydde etter seg.
Legger til rette for god og variert lek, skjermer leken ved behov.
Setter av tid til frilek i hverdagen.
Støtter barnas initiativ til lek og hjelper de videre i leken om den stagnerer eller det oppstår
utfordringer.
Tilrettelegger med utstyr til aktiviteter som gir impulser og inspirasjon til lek.
Vi er til stede, og gjør barna oppmerksomme på at vi er der for dem.
Legger til rette, oppfordrer, støtter og deltar i leken sammen med barna.
Oppmuntrer til selvstendighet.
Vi morer oss sammen med barna, og viser at vi er glade for å ha de i barnehagen.
Går jevnlige turer på ulikt underlag.
Har faste rutiner for de barna som sover eller har behov for hvile gjennom dagen.
God dialog med hjemmet om behovet for hvile og søvn.
Deler barnegruppen ved behov.
Vi introduserer og lærer sanger, rim, regler, historier og leker.
Motiverer barna til å prate i en gruppe.
Øver på å vente på tur og å sitte i ro i en viss tid.
Tar opp og prater om aktuelle tema, både fra årsplanen og barnas initiativ.
Lytter til barnas ønsker.
Forbereder og tilrettelegger aktivietene på forhånd.
Deler barna inn i mindre grupper ved behov.
Tar utgangspunkt i barnehagens månedstema og rammeplanens fagområder.
Jobber med barns medvirkning, og tar deres ideer og initiativ på alvor.
Oppmerksomme på hvilke beskjeder som blir gitt „over hodet“ på barna.
Gi informasjon om dagens hendelser.
Takker barna for dagen og ønsker de velkommen tilbake i morgen.

Foreldresamarbeid:
I Saxenborg barnehage er foreldresamarbeidet basert på trygghet,
tillit og gjensidig respekt. Det utveksles daglig beskjeder mellom
personalet og de foresatte, både i leverings- og hentesituasjoner,
via telefon, sms eller Kidplan. For oss på Saxenborg barnehage er
den daglige kommunikasjonen viktig for at barn og foresatte skal
føle selg velkommen og trygge, og for at informasjon om barnet
blir overført fra begge parter. I løpet av barnehageåret tilbyr
barnehagen to foreldresamtaler, en på høsten og en på våren.
Hvis det er behov for ytterligere samtaler legger vi selvfølgelig til
rette for det. Foreldresamtalene er tilpasset alder og livsfase, og
skal være en gjensidig samtale som kommer i tillegg til det daglige
samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet.

Levering og henting:
Av sikkerhetsmessige årsaker er det veldig viktig at avdelingen får
beskjed dersom barnet skal leveres eller hentes av noen andre
enn de foresatte, vi ønsker også å kunne forberede barnet på at
noen andre kommer. Har ikke avdelingen fått beskjed at barnet
skal hentes av noen andre, kan ikke barnehagen sende det fra
seg. Når slike situasjoner oppstår tar vi en telefon til foresatte. Det
er også mulig å lage faste avtaler hvor andre enn foresatte henter
barnet uten beskjed.
Foresatte skal overholde barnehagens stengetid, og hente barna i
god nok tid til at de er ute av døren senest ved barnehagens
stengetid kl 16.45. Ønsker man informasjon om barnets dag
anbefaler vi at dere kommer i nok tid til å innhente denne
informasjonen før barnehagens stengetid. Når barn ikke hentes
innen stengetid forsøker personalet å oppnå kontakt med barnets
foresatte, eventuelt noen av de andre på barnets kontaktliste.
Oppnås ikke kontakt inne 30 minutter kontaktes daglig leder og
situasjonen blir vurdert, om nødvendig blir det tatt kontakt med
barnevernsvakten. Personalet kan ikke ta med seg barnet ut av
barnehagen uten skriftlig samtykke fra foresatte, daglig leder eller
eventuelt vedtak fra barnevernsvakten.

Allergier:
For at barnehagen skal kunne legge til rette for et sunt og godt
kosthold for barn som av ulike årsaker ikke kan spise maten som
tilbys gjennom det ordinære kostholdstilbudet, ønsker vi at
foresatte leverer en uttalelse fra behandler som inneholder hva
barnet ikke kan spise. Vi ønsker i tillegg forslag til hvilken mat vi
kan tilby barnet som er tilnærmet likt ernæringsmessig.
Barnehagen deltar gjerne på samarbeidsmøte med
støtteapparatet rundt barnet. Møte med hjelpeapparat kan gi
barnehagens personale god faglig kunnskap slik at både mat- og
barnehagetilbudet blir tilrettelagt på en god måte. Vi ønsker at
foresatte skal oppleve samarbeidet med barnehagen som en
støtte og en trygghet i hverdagen. Dette gjelder også andre
utfordringer som kan medføre ulik form for tilrettelegging i
barnehagehverdagen.

Bursdagsfeiring:
På Småtroll blir barna møtt med flagg ved inngangsdøren, flagg
og bursdagsplakat på plassen. Bursdagsbarnet får krone, og til
fruktmåltidet lager vi smoothie. Vi synger bursdagssangen, og
tenner lysene i bursdagstoget vårt.
Når et barn på Skogtroll har bursdag blir det møtt med flagg ute og
bursdagsplakat på plassen sin i garderoben. Personalet gratulerer
barnet så mye med dagen, og vi gjennomfører en samlingsstund
hvor barnet får sitte på en kongestol og ta på seg en kappe om
barnet ønsker. Barnet velger hvilken bursdagssang det vil ha, og
vi skyter opp raketter for bursdagsbarnet. Bursdagsbarnet får også
en bursdagskrone etter eget ønske. Til fruktmåltidet velger
bursdagsbarnet mellom smoothie, fruktsalat eller fruktspyd.
Bursdagsinvitasjoner som leveres ut i barnehagen skal fordeles
etter kjønn/alder/gruppe. Skal det inviteres på en annen måte må
dette skje utenfor barnehagen. De samme reglene gjelder ved
henting i barnehagen ved bursdagsfeiring.

Barnehagens profil:
Kosthold:
På saxenborg barnehage har vi fokus på balansert kosthold og vi ønsker
å legge tilrette for en positiv opplevelse av spisesituasjon. Med dette
menes at vi spiser sammen mens vi har samtaler i fellesskap. Vi mener
dette er med på å danne grunnlaget for et sunt og godt forhold til mat og
spisesituasjon. Mattilbudet vårt innebærer servering av lunsj og
fruktmåltid hver dag. Hvis barna skal spise frokost i barnehagen, må de
ha med egen matpakke.
Vi serverer varm lunsj tre dager i uken hvor vi lager maten selv på
barnehagen. Mye av maten lages fra bunnen av og vi ønsker å involvere
barna i matlagingen. Ved å se hele prosessen fra råvarer og
ingredienser, til ferdig rett kan man lettere få en forståelse av hva maten
inneholder. Da vil det bli trygt og kjent.
På turdager har barna med matpakker hjemmefra i tursekken. Det er
med nysgjerrig og glede at barna finner fram matpakken sin. Vi øver på
og motiverer til selvstendighet rundt måltider på tur og ser hvor viktig det
er for mestringfølelsen.
Til fruktmåltidet serveres frukt, i tillegg får barna servert brødskive eller
knekkebrød til dette måltidet. Maten vi serverer på barnehagen skal
være sunn, næringsrik og variert. I tillegg til at barna skal få sunn mat,
motiverer vi til å smake på og bli kjent med ulike matvarer og retter.
Barn med intoleranse og allergi får servert spesielt tilpasset mat, se
allergi.

Kropp og bevegelse:
Saxenborg barnehage skal bidra til at barna blir kjent med
kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. Vi gir
barna mulighet til å bli trygg på egen kropp, få en positiv oppfatning av
seg selv og til å bli kjent med egne følelser. Vi legger til rette for at alle
barn skal få oppleve bevegelsesglede. Dette gjør vi ved å planlegge og
tilrettelegge for ulike fysiske aktiviteter der barna kan være i bevegelse
og lek hvor de opplever mestring ut fra egne forutsetninger.
Personalet skal gå frem som gode forbilder, og selv være aktive og
tilstedeværende sammen med barna, på denne måten får vi utfordret
barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring. Vi vil at
leken skal være i fremsetet, den gir glede og læring til barnet, den er
indremotivert.
Vi ønsker å gi barna positive erfaringer med friluftsliv og være gode
rollemodeller. Leker og aktiviteter i naturen stimulerer hele barnet, vi er
derfor ofte på tur med barna. På tur får barna nye utfordringer og får
muligheten til å utfordre seg på en annen måte enn hva de gjør på
barnehagens uteområde.

Satsningsområde:
Språk og kommunikasjon.
Å utvikle språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Vi bruker kroppsspråk og verbalt språk når vi tenker, leker og
kommuniserer. Språket er også en del av barnets sosiale handlingskompetanse. Barnet utvikler sin forståelse av verden rundt seg
gjennom relasjoner og samspill med mennesker, gjenstander og materialer. Barn oppfatter at ting, opplevelser og følelser kan uttrykkes
med signaler, begreper og etter hvert ord. Det å kunne gi uttrykk for egne tanker, følelser og behov er viktig for barns fysiske og psykiske
helse. Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom
daglig dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, lytte og forstå. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike
kommunikasjonsuttrykk og språk. Alle barn i barnehagen skal få god språkstimulering gjennom hverdagen, ved å delta i aktiviteter som
fremmer kommunikasjon og språkutvikling.
På Saxenborg barnehage møter personalet barna i ulike typer samtaler der vi bruker
begreper ut i fra barnas språklige og nonverbale forutsetninger, vi forsterker også språket
ved bruk av ASK (alternativ supplerende kommunikasjon). Supplerende kommunikasjon
er en støtte til talespråket, og er med på å fremme barnas språkutvikling. Alle barn skal bli
inkludert i språkstimulerende aktiviteter, og på Saxenborg barnehage deler vi barna inn i
aldersrelaterte lekegrupper, hvor vi blant annet fokuserer på språkstimulerende aktiviteter
ut i fra barnas forutsetninger, interesser og behov. I barnehagen skal barna få mulighet til
å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske
opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. På Saxenborg møter
barna et mangfold av eventyr, historier, bøker, rim og regler, spill, sanger og sangleker.
Barna skal kjenne på spenningen det gir å bli fortalt eventyr og historier for, gleden av å bli
lest høyt for og bli møtt med trygge voksne de kan undre seg sammen med.
Barnehagen er med i et utviklingsarbeid gjennom Dronning Mauds Minne Høgskole og
Trondheim kommune som heter ”mot til å lede”, hvor vårt fokusområde er
organisasjonskultur og kommunikasjon på barnehagen. Dette er i hovedsak et
utviklingsarbeid for ledelsen og personalet, men det gjenspeiler seg også i måten
personalet jobber med barna og deres familier på. På Saxenborg barnehage skal alle
mellommenneskelige møter være forutsigbare og oppleves som trygge, det er viktig for å
bygge tillit og skape gode relasjoner.
Kilder:
Språkveileder for barnehager, Trondheim kommune, 2018
Rammeplan for barnehager, 2017.

Tilvenningstiden:

Overgang fra småbarn til storbarn:

Under tilvenningsperioden skal barnet bli kjent med barnehagen – med personalet, de
andre barna, avdelingen, rutinene og det fysiske miljøet. Barnet blir de første dagene
møtt av en eller to ansatte som har hovedansvaret for tilvenningen i barnehagen. Dette
er voksne barnet skal bli kjent med og skape god tilknytning til slik at vi kan gjøre
starten på barnehagelivet trygg og god, og slik at barnet skal oppleve tilhørigeht og
trygghet til å leke, utforske og lære. Når et barn starter i barnehagen er det avhengig
av å etablere nye bånd til trygge og stabile voksne. Dette krever at kontaktpersonene i
barnehagen er villige og har mulighet til å invistere mye tid til å bli kjent med barnet, og
vise at man er villige til å stille opp, og gi trøst og trygghet. Vi anbefaler å sette av god
tid til tilvenning, vi ser at to uker ofte er fint på småbarn, mens på storbarn kan en uke
være nok. Vår erfaring er at det som fungerer best er at barnet har korte dager i
starten, og at det gjerne kommer til frokost. Grunnen til at vi ser at korte dager er bra i
starten er at da blir dagen avsluttet før barnet er helt utslitt, og da vil barnet se at
barnehagen er et fint sted å være – og forhåpentligvis synes det er en fin plass å
komme tilbake til også. Tilvenningstiden varer så lenge vi ser at barnet har et ekstra
behov for omsorg og nærhet. Et sted mellom to og tre måneder er å regne som normalt
før barnet har fått trygg tilknytning til personalet, og funnet seg helt til rette i
barnehagen. Ser vi at et barn er utygt og har behov for utvidet tilvenning utarbeider vi
en plan sammen med foresatte for hvordan vi skal etablere trygge relasjoner mellom
barnet og barnehagen.

Gjennom det siste året barnet går på
småbarnsavdelingen vil vi gradvis starte
tilvenning til overgangen til storbarn.
Avdelingene har felles utetid, de voksne fra
storbarn har mer og mer fokus på de som
skal starte på storbarn, småbarna er på
besøk oppe på storbarn for å leke og bli kjent
med avdelingen, avdelingene drar på turer
sammen og noe av det mest populære er å få
lov å spise oppe. Vi snakker mye med barna
om overgangen slik at de skal være godt
forberedt og ha en positiv innstilling til
overgangen. Gradvis blir de mer og mer kjent
med personalet, barna på storbarn og selve
avdelingen, og dermed mer og mer klar for å
bli en del av storbarnsavdelingen. Når barnet
slutter på Småtroll får barnet sin egen
barnehagebok med minner fra sin tid på
avdelingen.

August 2021
Småtroll: Oppstart – Skogtroll: 0ppstart

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Lør Søn
1

30
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

31
Planleggingsdag –
barnehagen er stengt.

32
16

17

18

19

20

21

22

23/
30

24/
31

25

26

27

28

29

33
34/
35

Foreldremøte
kl 19.30-21.00
Foreldrerådsmøte
kl 21.00.

Dagsrytme Småtroll:
7.15
7.15 – 8.00
8.00 – 8.45
9.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.45
11.30 – 14.00
13.30 – 14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 16.45
16.45

Dagsrytme Skogtroll:

Barnehagen åpner
Velkomst, rolige aktiviteter
Frokost
Påkledning og utetid/ tilrettelagte aktiviteter/frilek
Avkledning, bleieskift og håndvask
Lunsj
Soving, hviling og rolige aktiviteter
Bleieskift og håndvask
Fruktmåltid
Lek inne eller ute, ryddetid og avskjed
Barnehagen stenger

Ukesrytme Småtroll:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Oppstart
Tilrettelagte
Turdag for
Møtedag for
etter helg,
aktiviteter
alle på
personalet.
utelek på
eller
avdelingen.
formiddagen. lekegrupper
Utetid for
for 2019(2020-barna
alle barn.
Personalet
barna.
starter med
lager
Utetid på
turdag når
varmmat.
formiddagen hele gruppen
for 2020er trygge i
barna.
barnehagen)
Barnegruppen Småtroll:
2019-kullet: 6 barn; 3 gutter – 3 jenter
2020-kullet: 8 barn; 3 gutter – 5 jenter

Fredag
Tilrettelagte
aktiviteter
eller
lekegrupper
for 2020barna.
Utetid på
formiddagen
for 2019barna.

7.15
7.15 – 8.00
8.00 – 8.45
9.00 – 10.45
10.45 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 13.45
13.45 – 14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 16.45
16.45

Mandag
Storbarnsklubb
og lekegrupper
inndelt etter
alder.

Barnehagen åpner
Velkomst, rolige aktiviteter
Frokost
Aktiviteter/frilek inne eller påkledning og utetid
Ryddetid, toalettbesøk og samlingsstund
Lunsj
Påkledning og utetid. Hviling for de som har behov for det.
Toalettbesøk og håndvask
Fruktmåltid
Lek inne eller ute, ryddetid og avskjed
Barnehagen stenger

Ukesrytme Skogtroll:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Turdag for
Turdag for
Utedag for
rød gruppe.
blå gruppe.
barna.
Tilrettelagte
aktiviteter på
barnehagen
for blå
gruppe.

Tilrettelagte
aktiviteter på
barnehagen
for rød
gruppe.

Barnegruppen Skogtroll:
2016-kullet: 7 barn; 4 gutter – 3 jenter
2017-kullet: 6 barn; 4 gutter – 2 jenter
2018-kullet: 7 barn; 2 gutter – 5 jenter
2019-kullet: 2 barn; 1 gutt – 1 jente

Møtedag for
personalet.

Fredag
Frilek.
Personalet
lager
varmmat.

September 2021
Småtroll: Familie – Skogtroll: Familie

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Lør Søn

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

35
6

36

Turuke i Rotvollfjæra
for Skogtrollene

13

Dugnad

37
38
39

20

21

Brannvernuke

Dugnad

27

28

Progresjonsplan Saxenborg barnehage:
Mål:

Arbeidsmetode:

Omsorg

Barnehagen skal aktivt legge til rette for
omsorsfulle relasjoner mellom barna og
personalet, og mellom barna som
grunnlag for trivsel, glede og mestring.

-

Lek

Leken er en viktig del av barnas
hverdag. Barnehagen skal bidra til at
alle barn opplever glede, humor,
spenning og engasjement gjennom lek,
alene og sammen med andre.

-

Danning

Barnehagen skal bidra til at barna
forstår felles verdier og normer som er
viktige for fellesskapet.

-

Læring

I barnehagen skal barna oppleve et
stimulerende miljø som støtter opp om
deres lyst til å leke, utforske, lære og
mestre.

-

Personalet er tilstedeværende, og møter alle barn med åpenhet, varme og interesse.
Personalet skal alltid være trygge omsorgspersoner som tar barnas følelser på alvor.
Personalet skal imøtekomme barnas ulike behov for omsorg, tilknytning og trygghet.
Personalet skal legge godt til rette for å ivareta fysiske behov, ro og hvile.
Personalet er gode rollemodeller og oppfordrer til at barna viser hverandre positiv
omsorg gjennom å være trygge og tilstedeværende.
Personalet legger til rette for at alle barn skal kjenne på gleden ved å delta i lek.
Vi deler barna inn i mindre aldersinndelte lekegrupper, og skjermer den gode leken.
Personalet legger til rette for samhandling mellom barn gjennom lekegrupper,
hverdagssituasjoner og samlingsstunder.
Personalet er initiativtakere og er ofte med i leken for å tilrettelegge og veilede
underveis.
Personalet jobber aktivt over tid for å bryte og endre utfordrende samspillsmønstre.
Personalet fanger opp barnas interesser, og barna medvirker til hvilke aktiviteter som
gjennomføres og hvilke leker som er tilgjengelige.
Personalet skal være gode rollemodeller og være bevisst vår innflytelse hos barna.
Personalet hjelper barna til å bli trygge på sin egen identitet og forstå konsekensene
av egne handlinger.
Personalet jobber for et inkluderende fellesskap ved å styrke hvert enkelt barn og
gruppetilhørigheten.
Personalet gir rom for mangfold og anerkjenner barnas ulike forutsetninger og
uttrykksformer. Vi oppbarbeider gode holdninger og respekt for det som er forskjellig.
Barna møtes med empati og får mulighet til å vidreutvikle egen empati og evne til
tilgivelse.
Personalet tar tak i barnas initiativ og interesser gjennom å lytte aktivt til barna.
Personalet legger til rette for læring ut i fra barnas forutsetninger og behov, ved å dele
barna i mindre, aldersinndelte grupper.
Personalet legger til rette for, veileder og gir en hjelpende hånd slik at barna skal
oppleve mestring og møte utfordringer innenfor trygge rammer.
Personalet fokuserer på prosessen og progresjon istede for det ferdige produktet.

Alle mål er hentet ut fra Rammeplan for barnehager, 2017.

Julelapp til innlevering – julen 2021
Julen nærmer seg og vi trenger en oversikt over hvilke barn som har behov for å komme i barnehagen lille julaften og romjulsdagene. Vi
holder åpent etter behov, og beregner personaltetthet og matbestilling ut i fra antall barn som er påmeldt.
Vi ber dere respektere hvilke klokkeslett dere skriver opp som leverings- og hentetidspunkt (dere har barnehagetilbud innenfor det
tidsrommet), da vi setter opp åpningstid, antall ansatte og vakter ut i fra de behovene dere har. Vi ønsker ikke overtid disse dagene.
Barnehagen holder stengt julaften, nyttårsaften og helligdager. Ta kontakt om dere har spørsmål angående ferieavvikling.
Det skal gis skriftlig beskjed til barnehagen hvilket behov dere har for disse dagene:
Send mail til barnehage@saxenborg.no eller lever svarsslippen på barnets avdeling senest fredag 29.oktober.

Barnets navn: ___________________________________________________________________
Kommer kl:
Torsdag 23.12
Mandag 27.12
Tirsdag 28.12
Onsdag 29.12
Torsdag 30.12

Hentes kl:

Kommer ikke:

Husk innlevering av julelapp senest fredag 29.oktober

Oktober 2021
Småtroll: Kroppen min – Skogtroll: Kroppen min

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Lør Søn

1

2

3

39
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Planleggingsdag –
barnehagen er stengt

Planleggingsdag –
barnehagen er stengt

40
41

Skolens høstferie

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

42
43

Frist for innlevering av
julelapp.

Sommertid
slutt
Halloween

Årshjul 2021/2022:
August:
2. – barnehagen åpner etter ferien
13. – planleggingsdag
26. – foreldremøte
26. – foreldrerådsmøte
September:
Uke 36 – turuke i Rotvollfjæra for Skogtroll
Uke 38 – brannvernuke
15. – dugnad
21. – dugnad
Oktober:
Uke 41 – skolens høstferie
14. – planleggingsdag
15. – planleggingsdag
29. – innlevering av julelapp
November:
Uke 46 – adventstiden starter på Saxenborg

Desember:
1. - julebord for barna og personalet
13. – Lucia-markering med foreldre kl 14.30-16.00
21. – nissefest
24. julaften – barnehagen er stengt
31. nyttårsaften – barnehagen er stengt
Januar:
3. – velkommen tilbake etter nyttår
28. – planleggingsdag

Februar:
6. – samefolkets dag
Uke 8 – skolens vinterferie
18. – karneval

Sykdom og fri:
Dersom barnet er syk eller av andre årsaker tar fri
ønsker vi beskjed innen kl 9.30, gjerne på sms eller i
appen.

Mars:
4. – innlevering av påskelapp
17. – overnatting i barnehagen for skolestarterne

Smittevern:
Vi følger til en hver tid retningslinjer utarbeidet av
Folkehelseinstituttet i forholdt til barn og smittevern.
Det er Trondheim kommune som har ansvar for å
bestemme hvilken farge i trafikklysmodellen
barnehager og skoler skal ha. Har dere noen
spørsmål er det bare å kontakte daglig leder eller
avdelingene.

April:
8. – påskemarkering med foreldre kl 14.30-16.00
13. – onsdag før påske – barnehagen er stengt
14.-18. – påskeferie
22. – innlevering av sommerferielapp
Mai:
4. – dugnad
10. - dugnad
13. – aktivitetsdag
17. – nasjonaldagen – barnehgen er stengt
26. – Kristi Himmelfartsdag – barnehagen er stengt
Uke 22 – turuke i Rotvoll for Skogtroll
Juni:
6. – 2.pinsedag – barnehagen er stengt
10. – avslutningsfest med pizza for skolestarterne
15. – rosesermoni for skolestarterne
15. – sommerfest
24. – planleggingsdag
Juli:
Uke 29 – barnehagen sommerstengt
Uke 30 – barnehagen sommerstengt

Planleggingsdager 2022/2023:
12. august
13. oktober
14. oktober
27. januar
23. juni

November 2021
Småtroll. Advent – Skogtroll: Advent

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1

2

3

4

5

Lør Søn
6

Allehelgensdag

44
8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

Adventstiden starter på
Saxenborg

22

1. søndag i
advent

47
29

48

14
Farsdag

45
46

7

30

Advent og jul på Saxenborg:
Advent- og juletiden er en magisk tid på barnehagen, en ventetid fylt med spennning, undring og glede. På Saxenborg
barnehage tar vi i desember pause fra den ordinære ukesrytmen vår. Alle møter, faste opplegg og turdager går ut
denne tiden til fordel for tradisjonsrike aktiviteter, rolig stemning og masse adventskos. Hovedmålet vårt i denne tiden
er å skape ekstra god og rolig stemning på barnehagen, dette vil vi gjøre gjennom godt planlagte og tilrettelagte
advent- og juleaktiviteter – både på barnehagen og på turer. Vi på Saxenborg barnehage har gjennom årenes løp
lagd oss en del tradisjoner som vi synes det er både koselig og gøy å videreføre, som nissefest, Lucia-markering,
pepperkakebaking – som setter en ekstra god duft av jul i huset, og julebord sammen med barna. I tillegg drar barna
fra storbarnsavdelingen på julebesøk på Voll gård, hvor de får hilse på både dyrene og fjøsnissen.

Desember 2021
Småtroll: Jul – Skogtroll: Jul

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1

Lør Søn

2

3

4

5

Julebord for barn og
personalet.

48
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

Julaften

1. juledag

2. juledag

49
50

Lucia-markering med
foreldre kl 14.30-16.00

20

Nissefest

51
27

52

28

29

30

31
Nyttårsaften

Ressursorientert tilnærming til mangfold i barnehagen:
Vi i Saxenborg barnehage skal legge til rette for alle barn i
barnehagen, og ta vare på deres identitet. Alle barn, foresatte og
ansatte blir inkludert i barnehagens fellesskap uavhengig av språklige,
kulturelle og religiøse forskjeller. Disse forskjellene anerkjennes og
synliggjøres i barnehagens innhold, planer og organisering, og
personalet ivaretar barnas rett til å være annerledes i fellesskapet.
Personalets holdninger til mangfold er viktig når det kommer til
samarbeid med familier med minoritetsbakgrunn, og det er viktig for
Saxenborg barnehage at alle individer, uavhengige av bakgrunn, får
oppleve likeverd, inkludering og deltakelse i hverdagen. Personalet er
viktige rollemodeller for barna, og våre holdninger og handlinger
knyttet til språklig og kulturelt mangfold blir derfor veldig viktig for
barnets utvikling av sosial kompetanse. Vi i barnehagen skal bygge
vår virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering, der
vi bidrar til inkludering, forebygging av diskriminering mellom barn, og
at barna møter og skaper et likestilt samfunn.

Januar 2022
Småtroll: ”æ e mæ” – Skogtroll: Internasjonal måned

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Lør Søn
1

2

Nyttårsdag

52
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

29

30

1
2
Planleggingsdag –
barnehagen er stengt

3
4/5

24/
31

25

26

27

28

Progresjonsplan fagområdene Småtroll:
Fagområde:
Mål:
Kommunikasjon, Barnehagen skal bidra til at barna får
språk og tekst
utforske og utvikle sin språkforståelse,
språkkompetanse og et mangfold av
kommunikasjonsformer.

-

-

Kropp,
bevegelse, mat
og helse

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de
kan få være i bevegelse, og oppleve
mestring ut fra egne forutsetninger.
Barnehagen skal bidra til at barna blir
kjent med kroppen sin og utvikler
bevissthet om egne og andres grenser.

-

-

-

Kunst, kultur og
kreativitet

Barnehagen skal stimulere barnas
nysgjerrighet, utvide deres forståelse og
bidra til undring, utprøving,
eksperimentering og progresjon.

-

-

Arbeidsmetode:
Personalet lytter, observerer og anerkjenner barnas følelser,
tanker og kommunikasjonsformer.
Barna møter et mangfold av bilder, bøker, sanger, historier og
andre effekter knyttet opp mot de aktuelle temaene og barnas
interesser.
Personalet møter barna i ulike typer samtaler der vi bruker
begreper ut fra barnas språklige og nonverbale forutsetninger.
Personalet bygger opp, støtter og veileder barnas språk i lek.
Personalet veileder og legger til rette for at barna skal oppleve
mestring i hverdagen.
Personalet er aktive og tilstedeværende, gir støtte, veileder og
utfordrer barna til variert kroppslig lek, og anerkjenner barnets
mestring.
Personalet gir barna tilgang til varierte og utfordrende
bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og
inne, i og utenfor barnehagens område.
Personalet veileder barna til å bli trygge på egen kropp, få en
positiv oppfatning av seg selv og bli kjent med egne følelser,
sette grenser for egen kropp og respekt for andres grenser.
Personalet bidrar til at barna kan tilegne seg gode vaner,
holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktiviteter og hvile.
Personalet fokuserer mer på barns medvirkning og prosessen
enn produktet, og anerkjenner hvert enkelt barns uttrykk,
interesse og forutsetninger.
Personalet bidrar til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og
skaperglede.
Personalet motiverer barna til å uttrykke seg gjennom musikk,
dans og lek.

Alle mål er hentet ut fra Rammeplan for barnehagen, 2017.

Februar 2022
Småtroll: Internasjonal måned – Skogtroll: Internasjonal måned

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1

2

3

4

Lør Søn
5

6

12

13

Markering av
samefolkets dag

5
7

8

9

10

11

Morsdag

6
14

15

16

17

19

20

26

27

Karneval

7
21

22

23

24

25

Fastelavn

8
28

9

18

Progresjonsplan fagområdene Småtroll forts.:
Fagområde:
Natur, miljø og
teknologi

Antall, rom og
form

Etikk, religion
og filosofi

Mål:
Barnehagen skal bidra til at barna blir
glade i naturen, og få oppleve naturen
som arena for lek og læring.
Barnehagen skal legge til rette for at barna
gjør seg erfaringer med bruk av teknologi
og redskaper.

-

-

Barnehagen skal synliggjøre
sammenhenger og legge til rette for at
barna kan utforske og oppdage
matematikk i dagliglivet.

-

Barnehagen skal bidra til at barna får en
forståelse for andre menneskers levesett,
og tilegne seg samfunnets grunnleggende
holdninger og verdier.

-

-

-

Nærmiljø og
samfunn

Barna skal ha muligheten til å påvirke sin
egen barnehagehverdag, og få erfaringer
med deltakelse i et demokratisk samfunn.
Barna skal bli kjent med ulike
familieformer, tradisjoner og kulturelt
mangfold.

-

Arbeidsmetode:
Personalet gir barna varierte opplevelser ute året rundt, i all slags
vær.
Barnehagen legger til rette for at barna får kjennskap til naturen,
og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de skal
ta vare på den.
Gjennom læring, undring og utforsking tilegner barna seg
kunnskap om årstidene, småkryp, dyre- og planteliv sammen
med de voksne.
Personalet legger til rette for at barna leker og eksperimenterer
med tall, mengde og telling, og blir kjent med ulike rom, mønster,
former og størrelser.
Ved å sortere og plassere øver barna fra første dag på å rydde
etter seg, og å ta vare på tingene sine.
Barnehagen legger til rette for at barna får kjennskap til og
reflekterer over grunnleggende normer og verdier.
Barnehagen bidrar til at barna utvikler interesse og respekt for
hverandre, likheter og ulikheter i et fellesskap.
Vi har pedagogiske opplegg og tema knyttet opp mot ulike
merkedager og høytider.
Personalet oppmuntrer barna til å medvirke i egen hverdag, og
sørger for at barna opplever å bli hørt.
Personalet bidrar til at barna erfarer at deres valg og handlinger
kan påvirke situasjoner både for dem selv og andre.
Personalet utforsker og åpner for samtaler rundt ulike kulturer,
tradisjoner og familieformer sammen med barna.
Vi drar på turer der vi blir kjent med nærmiljøet ut i fra barnas og
samfunnets forutsetninger.

Alle mål er hentet ut fra Rammeplan for barnehagen, 2017.

Påskelapp til innlevering – påsken 2022
Påsken nærmer seg og vi trenger en oversikt over hvilke barn som har behov for å komme i barnehagen. Barnehagen er stengt onsdag
før påske og alle hellligdager. Vi holder åpent mandag og tirsdag etter behov, og beregner matbestilling og personaltetthet ut i fra
påmeldte barn.
Vi ber dere respektere hvilke klokkeslett dere skriver opp som leverings- og hentetidspunkt (dere har barnehagetilbud innenfor det
tidsrommet), da vi setter opp åpningstid, antall ansatte og vakter ut i fra de behovene dere har. Vi ønsker ikke overtid disse dagene.
Ta kontakt om dere har spørsmål rundt avvikling av ferie.
Det skal gis skriftlig beskjed til barnehagen hvilket behov dere har disse dagene.
Send mail til barnehage@saxenborg.no eller lever svarslippen på avdeling innen 4.mars.

Barnets navn: ______________________________________________________

Kommer kl:
Mandag 11. 04
Tirsdag 12.04

Hentes kl:

Kommer ikke:

Husk innlevering av påskelapp senest 4.mars

Mars 2022
Småtroll: Påske – Skogtroll: Påske

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Lør Søn
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Overnatting i
barnehagen for
skolestarterne
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Sommertid
start
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29

30

31

Progresjonsplan fagområdene Skogtroll:
Fagområde:
Mål:
Kommunikasjon, Personalet skal bidra til at barn leker
språk og tekst
med språk, symboler og tekst, og
stimulere til språklig nysgjerrighet,
bevissthet og utvikling.

-

-

Kropp,
bevegelse, mat
og helse

Med kroppen som utgangspunkt skal
barna få mulighet til å sanse, oppleve,
leke, lære og skape.

-

Kunst, kultur og
kreativitet

Personalet skal tilrettelegge slik at barna
får uttrykke seg kunstnerisk og kulturelt.

-

Arbeidsmetode:
Vi deler barna inn i aldersrelaterte lekegrupper, hvor vi bl.a
fokuserer på språkstimulerende aktiviteter, ut i fra barnas
interesser og behov.
Personalet bruker benevning bevisst ovenfor barna.
Personalet inviterer til ulike typer samtaler der barna får anledning
til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål.
Vi jobber med rim og regler, sanger og høytlesning.
Vi jobber inn mot hvert barns utviklingsnivå og møter barna der de
er.
Vi bruker ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) ved
behov.
Vi har eget gymrom på avdelingen, som brukes til frilek og
planlagte aktiviteter.
Vi har to turuker i løpet av året hvor barna blir levert og hentet på
turmålet. Ellers er vi på tur minst en gang per uke.
Ett av månedstemaene våre er kroppen min, da jobber vi med det
å bli trygg på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv og
bli kjent med egne følelser. Vi har også fokus på det å sette
grenser for egen kropp og respektere andres grenser.
Minirøris er populært for barna, det er et bevegelsesprogram som
inspirerer barn til å være i aktivitet.
Vi har samtaler med barna om matkultur, matens opprinnelse og
matglede.
Personalet skal motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk,
dans, drama og annen skapende virksomhet.
Vi gjennomfører månedlige formingsaktiviteter.
Personalet skal være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns
egen tradisjonskultur og barnekultur. Barna skal få mulighet til å
oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.

Alle mål er hentet ut fra Rammeplan for barnehagen, 2017.

Sommerferielapp til innlevering – sommeren 2022
Sommeren nærmer seg og vi trenger en oversikt over når barna skal ha ferie. Barnas ferie danner grunnlag for beregning av
personalbehov, personalets ferie og innkjøp av matvarer i sommermånedene. Personalet har krav på å få bekreftet ferien sin innen to
måneder før ferien. Hvis barnet skal ha ferie utenom dette så gi beskjed om det også. Alle barn som slutter i Saxenborg barnehage skal
ha tre uker sammenhengende ferie før de slutter på barnehagen. Skolestarterne har barnehageplass til og med 31.juli.
Vedtekter for Saxenborg barnehage:
Barnehageåret starter 1.august. Alle barn i barnehagen skal ha minimum fire uker ferie i løpet av barnehageåret, hvorav tre må være
sammenhengende. Barnehagen er sommerstengt i ukene 29 og 30.
Ta kontakt om dere har spørsmål rundt avvikling av ferie.
Det skal gis skriftlig beskjed til barnehagen om ferie:
Send mail til barnehage@saxenborg.no eller lever svarslippen på avdelingen senest fredag 22.april.

Barnets navn: ___________________________________________________________________
Uke 26

Uke 27

Uke 28

Uke 29
Barnehagen
feriestengt

Uke 30
Barnehagen
feriestengt

Uke 31

Uke 32

Uke 33

Husk innlevering av sommerferielapp senest 22.april

April 2022
Småtroll: Påske – Skogtroll: Påske

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
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Onsdag før påske –
barnehagen er stengt
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Husk innlevering av
sommerferielapp
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Progresjonsplan fagområdene Skogtroll forts.:
Mål:
Natur, miljø og
teknologi

Fagområde:
Barnehagen skal legge til rette for at
barna skal få et mangfold av
naturopplevelser og få oppleve naturen
som en arena for lek og læring.

-

Antall, rom og
form

Barnehagen skal legge til rette for at
barna kan utforske og oppdage
matematikk i dagliglivet.

-

Etikk, religion og Barnehagen skal la barna få kjennskap til
filosofi
fortellinger, tradisjoner, verdier og
høytider i ulike religioner og livssyn som
er representert i barnehagen.

-

Nærmiljø og
samfunn

Gjennom utforsking, opplevelser og
erfaringer skal barnehagen bidra til å
gjøre barna kjent med eget nærmiljø,
samfunn og verden.

-

Arbeidsmetode:
Vi drar på turer i naturen og bevisstgjør barna sporløs ferdsel.
Vi plukker søppel i nærmiljøet når vi går på tur. Vi prater med
barna om hva avfall gjør med natur og dyreliv, og hvordan vi kan
hjelpe kloden vår ved å kildesortere og gjenvinne.
Vi bruker digitale verktøy sammen med barna i tema- og
prosjektarbeid.
Vi har månedstema kroppen min, da får barna mulighet til å få
kjennskap til menneskets livssyklus.
Personalet bruker matematiske begreper reflektert og aktivt i
hverdagen, slik at barna utvikler forståelse til disse.
Vi gjennomfører skattejakt med barna hvor de får orientere seg
frem.
Barna perler etter mønster, leker butikk, spiller spill, leker med
konstruksjonslek og gjennomfører ryddetid. Under opprydning får
barna trening i sortering og plassering.
I januar og februar fordyper vi oss i ulike religioner, kulturer og
levesett som er representert i barnehagen.
Vi bruker samlingsstundene til å formidle om høytider, kultur og
religion.
Vi drar til kirken i forbindelse med jul og pinse.
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å
synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt.
Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle
og leve på, gjennom felles undring over ulike levemåter.
Vi gjør barna kjent med norsk historie og kultur, bakgrunnen for
Norges nasjonaldag - 17.mai, og samefolkets dag - 6.februar.
Vi drar på turer i barnehagens nærmiljø.
Vi snakker med barna om ulike yrker i samfunnet.
Vi prater med barna om aktuelle samfunnstemaer som foregår i
verden.

Mai 2022
Småtroll: Førstehjelp – Skogtroll: Førstehjelp

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Lør Søn
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Dugnad
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Kristi himmelfartsdag

Uke 22:
Turuke i Rotvollfjæra
for Skogtroll
16. og 27.mai er inneklemt-dager – gi beskjed til avdelingen hvis noen tar fri.

Grønt flagg:
Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig
utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et pedagogisk verktøy for å styrke temaene klima, miljø og bærekraft i undervisningen.
En Grønt Flagg-sertifisering sikrer at barnehagen blir involvert i praktiske og miljøopplærende aktiviteter som engasjerer. Det er kun
fantasien som setter grenser for miljøsatsningen i barnehagen. Våren 2020 hadde vi en betydelig oppussing av uteområdet vårt og i den
forbindelsen har vi valgt å ha tema «uteområde» barnehageåret 2021/2022. Dette er for å skape og opprettholde et sunt og sosialt miljø
utendørs der barna kan få oppleve kroppslig mestring så vel som sosial utvikling. Under temaet «uteområde» vil vi også holde fokus på
det å ta vare på og være kreative med det vi har. På den måten er vi med å begrense forbruket i nåtidens «bruk og kast»-samfunn.
➢ Vi vil fortsette å ha økt fokus på uteaktiviteter.
➢ Hvilke muligheter har vi på uteområdet?
➢ Hvordan vedlikeholde og ta vare på uteområdet,
både i barnehagen og på tur.
➢ Hvordan ta vare på det vi har?
➢ Kreativ tenkning – hvordan bruke det vi allerede har?
➢ Bærekraftig utvikling - Utvikling som imøtekommer dagens
behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner
skal få dekket sine behov.

Juni 2022
Småtroll: Barnas måned – Skogtroll: Barnas måned

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
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Overgang fra barnehage til skole:
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole legge til rette for at barna får en trygg og god overgang fra barnehagen til skolen, og
eventuelt skolefritidsordning. Det siste året før skolestart her på Saxenborg barenhage er barna en del av en storbarnsklubb. De har egne
opplegg og turer knyttet opp mot skoleforberedelser gjennom hele året. For at barna skal være best mulig forberedt til skolestart er mye
av vårt fokus rettet mot sosial kompetanse og selvstendighetstrening.

Her er noe av det barna jobber med gjennom året som storbarnsklubb:
➢ Storbarnsklubben fastsetter regler for klubben sin, og barna får være med å påvirke
hva de har lyst å jobbe med og oppleve gjennom dette året.
➢ Sosial kompetanse og selvstendighetstrening; bl.a toalett og hygiene, påkledning –
hva skal vi ha på i dag?, matsituasjoner, rydde etter seg og ta vare på sine eiendeler,
konfliktløsning, ta i mot og utføre en beskjed.
➢ Digitale verktøy: vi bruker digitale verktøy aktivt sammen med barna i ulike
temaarbeid og prosjekter.
➢ Vi jobber med ulike prosjekter etter barnas interesser.
➢ Skrivedans: en metode som blant annet har som mål å forberede barna på innlæring
av håndskrift. Det innebærer ikke innlæring av bokstaver eller skriving, men grov- og
finmotoriske bevegelser gjennom dans og tegning. Målet er å gå fra frie bevegelser
til konkrete linjer.
➢ Tarkus: et pedagogisk verktøy utgitt av Trygg trafikk for å lære barna enkle
trafikkregler for fotgjengere, sikring i bil, sykkelhjelm, refleks med mer. Vi snakker
også om trafikksikkerhet når vi er på tur.
➢ Overnatting i barnehagen, som for mange er årets høydepunkt.
➢ På våren besøker vi de aktuelle skolene til barna.
➢ Avslutningsfest med pizza, brus og is.
➢ Rosesermoni: vi sier høytidlig farvel i en rosesermoni sammen med skolestarterne
og deres familie. Barna får tildelt sin egen barnehagebok, noen gode ord og en rose
som takk for årene i Saxenborg barnehage.

Juli 2022
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
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