Årsplan – spesifikk del
Knerten
2019-2020

Innhold
•
•
•
•
•

Årsoversikt
Knerten
Uglegruppa
Hverdagsak7viteter
Uka på Knerten

Årsoversikt på Knerten
MÅNED

HVA

AUGUST

Oppstart

SEPTEMBER

Naturens spiskammer

OKTOBER

Forut- verden kan forandres
Foreldresamtale Ekorngruppa

NOVEMBER

Barns seksualitet
Foreldresamtaler Uglegruppa

DESEMBER

Advent

JANUAR

Skileik

FEBRUAR

Samefolkets dag
Skileik
Foreldresamtaler Uglegruppa- Overføring skole

MARS

Påske

APRIL

Foreldresamtaler Ekorngruppa

MAI

Snekkerprosjekt
17 mai

JUNI

Roseseremoni for uglene (dato kommer over jul)

JULI

Årshjul Knerten
Bevegelsesglede opplevelse av glede
og mestring i
u\ordrende terreng

Naturens
spiskammers –Høste
fra naturen

- Nære relasjoner
barn-voksen
- Mestring og
robusthet
-Styrke selvbilde

Språk
- Lek
- Spikkekrok
- Restaurant knerten
- Høytlesning
- Den gode samtalen

Psykisk helse
Fokus:

Knerten
2019-2020

Restaurant Knerten Matglede i praksis

Eksperimenter
-undring og ekstase

Selvstendighet -"æ
klare det sjøl" Fokus
påkledning, dogåing
og daglige gjøremål

Spikkekroken Respekt og
kompetanse for
redskapet snakke- og
samtaletrening i
mindre grupper

Snekkerprosjekt
Skileik Bevegelsesglede på
ski

Jeg er unik
Overnabng på
Frøset.

1-2-3-A-B-C

Trygghet og
omsorg

Uglegruppa
Fra barnehage 7l
skole og SFO
- Nye ru7ner for
overgang

Selvstendighetstrening.

Vennskap
- Felles utestart
siste onsdag hver
måned. Fokus på
å etablere nye
vennskap gjennom
lek .

2019-2020

Helårsprosjekt
«Byen vår»
Kroppen min eier
jeg
- Kunnskap om
rebgheter,
kropp ,
Traﬁkkopplæring
seksualitet og
- Sykkeltur 7l
overgrep
våren

Hverdagssituasjoner
Mål

Innhold

Metode

Levering:
Vi ønsker å skape en god start på
morgenen når barna kommer i
barnehagen.

En voksen som tar imot barna inne på
knerten . Bordaktiviiteter frem til
07.30

Skape god kontakt med barn og
foresatt ved å skape trygghet og
tillit. Utveksle relevant informasjon,
men viktig å huske at barnet skal
være i fokus.
Skape ro og god stemning mens barna
spiser.

Måltid:
Vi ønsker at det skal være god
stemning rundt matbordet og at
barna får en positiv matopplevelse.
Vi ønsker at barna skal oppleve
felleskap og samhørighet.

Varierte måltider med blant annet
smøremåltid og varmmat.
Restaurant Knerten hver tredje uke
hvor 2 barn tilbereder måltidet med
en voksen

Lek: Gi barna gode lekeopplevelser,
skape en god arena for fantasi,
vennskap og relasjonsbygging.

Legge til rette for gode lekforhold
både inne, ute og på tur.

-Organisere smøremåltider, og ha
variert kost.
-Spise sammen, øke
fellesskapsfølelesen og legge tilrette
for god stemming.
-Vi som voksne er gode rollemodeller
og legger tilrette for selvstendighet.
-Rydde etter seg seg selv.

Dele barna inn i mindre lekegrupper.
På den måten får vi bedre kontakt
med hvert enkelt barn, og vi får
lettere observert leken og barnas
behov.
De voksne skal være tilgjenglig og
tilstede for barna i leken.

Mål

Innhold

Metode

Påkledning puljevis i mindre grupper

-Selvstendighetstrening med
mestringsfølelse.
-Støttende og veiledende voksne.
-handlingsplanleggende og
handlingsoppsummerende samtale

Påkledning
Barna skal øve på å bli selvstendige og
oppleve mestring.
Vi legger spesielt til rette for
språkstimulering i denne
hverdagssituasjonen

Mål

Innhold

Metode

Samlingsstund:
Styrke fellesskapsfølelsen og gi barna
en arena for læring og
språkstimulering.
Gi økt selvfølelse og glede.
Samlingsstunden skal bidra til å gi
barna trygghet og forutsigbarhet i
barnehagehverdagen.

Varierte samlinger med blant annet
sang, rim og regler, dialogtrening,
turtaking,

-Vi har samlingsstund både i full
barnegruppe og i mindre grupper.
-Samlingsstunden legges opp ut ifra
barnas alder og barnas forutsetninger.
-Temasamling der vi tar utgangspunkt i
temaplanen.
Samlingsstunden skal fa en fast form
som bidrar til å skape forutsigbarhet
og trygghet.

Henting:
Barna skal få en god avslutning på
dagen.

Være engasjerte og formidle til
foreldrene hvordan dagen har vært.
Ta et tydelig farvel til barna.

Informasjon gis slik at vi inkluderer
barna i samtalen.
Unngå å snakke over hodet på barna.

Mål

Innhold

Metode

Foreldresamarbeid.
Ha god dialog med foreldrene, slik at
de føler seg trygge og at nødvendig
informasjon blir utvekslet.

Formelt:
Foreldresamtaler og foreldremøter.
Uformelt:
Foreldrekafé, merkedager/
foreldrearrangement.

Dokumentasjon og pedagogisk
dokumentasjon:
Vi vil gjennom dokumentasjon formidle
hva vi jobber med i barnehagen

Pedagogisk dokumentasjon i
barnehagehverdagen.

Formelt:
Det tilbys foreldresamtaler og
arrangeres foreldremøter 2 ganger i
året, på høsten og våren.
Uformelt:
Daglig kontakt gjennom bringe og
hentesituasjonen. Gjennom året vil
det arrangeres foreldrekafé og andre
arrangementer der foreldre er
invitert.

.

Vi tar i bruk dokumentasjon i form av
blant annet:
• Knertennytt
• Ukeplan
• Informasjon på mail
• Bilder
• Muntlig ved hente- og
bringesituasjoner
• Gjennomføring av
foreldrearrangement.

Uka på Knerten
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Samling
Trekning av
ukas
ordensbarn

Utestart
med frokost
fra 07.00

Kor
09.00-09.30

Turdag

Turdag

Lek på
uteområdet
Møtedag i
barnehagen

Uglegruppa
samles
09.30

Ekornene
leker
sammen i
barnehagen
eller på tur.

Tursekk med
vann

Restaurant
Knerten
hver tredje
uke

Tursekk
med mat,
vann og
eventuell
varm drikke

