«En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik
og raus barnehage»

INNHOLD:
Barnehagens overordna mål er SOSIAL KOMPETANSE. Sosial kompetanse er en av de
grunnleggende ferdighetene som utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser.
Barnehagen gir barna mulighet til å få gode samspillserfaringer ved å tilrettelegge for
meningsfylte aktiviteter, vennskap og et godt fellesskap. Tidlig erfaring med jevnaldrende har
stor betydning for barnas samspillsferdigheter. Mål: Vi vil ha fokus på å gi barna trygghet
og muligheter til mestring som er med på å styrke barns selvhevdelse.
MEDVIRKNING:
Alle barn i barnehagen har rett til å få være med å medvirke til sin egen hverdag. Barna bruker
både kroppslige og språklige uttrykk for å fortelle oss hva de ønsker og liker å gjøre. I
månedsplanene tar vi utgangspunkt i barnas interesser, alder og initiativ når innholdet formes
ORGANISERING: Vi har valgt å organisere arbeidet gjennom aktiv bruk av smågrupper:

Faste ukentlige smågruppeaktiviteter:
 Turdag: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag
 Skolestarterne: Fredag
 Gymsal: Jevnlig
Barnehagen skal gjennom gode samspillsituasjoner legge til rette for danningsprosesser. Vi skal
gi barna omsorg og nærhet; utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter,
og støtte barna slik at de kan lære seg å handle omsorgsfullt og etisk.

De 7 fagområdene i Rammeplanen:
Kommunikasjon, språk og tekst: Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle
sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.
Kropp, bevegelse, mat og helse: Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve
bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.
Kunst, kultur og kreativitet: Barna skal få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike
former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon
Natur, miljø og teknologi: Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen. Opplevelser
og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne
om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling.
Etikk, religion og filosofi: Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner,
verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har
egenverdi.
Nærmiljø og samfunn: Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til
å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.
Antall, rom og form: Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at
barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved
selv å være kreative og skapende. Arbeidet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og
motivasjon for problemløsning.

Fra ”Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver”: ”Barnehagens innhold skal være allsidig,

variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen.” Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring,
sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns
allsidige utvikling. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur
i en atmosfære preget av humor og glede.»
For å ivareta rammeplanens intensjoner utarbeides det årsplan og månedsplaner som foreldrene
får.
I henhold til aktuelle retningslinjer, lover og forskrifter og barnehagens egne planer og rutiner,
er vår målsetting:







Barnehagen har et godt og nært foreldresamarbeid
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som er i endring og utvikling
Overgang barnehage–skole er til beste for barnet
Barna oppmuntres til aktivt å gi uttrykk for sine tanker og meninger
Barnehagens mat og måltider fremmer helse, trivsel, utvikling og læring
Planlegging, dokumentasjon og vurdering er en del av det daglige arbeidet og ivaretas på
en trygg og hensiktsmessig måte.
BARNEHAGENS DAGSRYTME:
06.30 Barnehagen åpner
08.00 - 08.30 Frokost
09.00
09.15

Evt. ut
Turgruppa går

10.30

Tema/Samling

10.45/11.00

Mat

11.45
13.45/14.30
15.00

Uteleik/soving
Frukt; (inn
Lesestund/leik ute/inne

16.30
Barnehagen stenger
Barnehagens kjernetid er fra kl 09.00 – 14.00

MÅLTIDER
Barna får lunsj hver dag i barnehagen. Det serveres melk og vann til måltidene og frukt til
ettermiddagsmåltidet. Barna har med frokost og evt matpakke til ettermiddagsmåltidet hjemmefra.

BARN OG VOKSNE 2018/2019:
Avd. Grønn: 22 barn, 9jenter og 13 gutter går på Grønn i år. Personale: Anne Coventry(ped.leder), Kirsti
Hagen(assistent), Hege Haugen(fagarbeider), Maren G. Engen (assistent), Borghild Hjelmeset (ped.leder),
Camilla Gjellum (ped.leder)

Avd. Blå: 10 barn, 7 jenter og 3 gutter går på Blå i år. Personale: Ida J. Ødegård (ped.leder), Rannveig
Authen (fagarbeider), Kirsti Hagen(assistent), Lene Eidal (assistent), Hege Tingelstad (ped.leder), Lina
Haga (ped.leder)
Vikar: Lene Eidal

Kontakt: Prestfoss barnehage, Tlf: 32710410
E-post: post@prestfossbarnehage.no
Hjemmeside: www.prestfossbarnehage.no

Styrer: Mette Strand, tlf 99028204
Styrerass: Camilla Gjellum, tlf 41562522

Leder i SU og eierstyret 2018/19: Caroline Gulsvik, tlf 95947500,
Anne Line Eidal, tlf 97782049

FELLES ARRANGEMENT
MÅNED

DATO

AKTIVITET

August

6.

Oppstart

16.

Plandag

15.+22.

Dugnad

28.

Brannstasjon skolestartere

10.

Foreldremøte

September

Oktober

Foreldresamtaler
November

2.

Plandag
Foreldresamtaler

Uke 47
Desember

Baking
30.

Julegrantenning

12.+13.

Julefrokost, Lucia markeres 13.

18.

Nissefest
Synge på Sigdalsheimen

Uke 48+49

Januar

Februar

Mars

Juleverksted
2.

Plandag

16.

Solfest

Uke 7

Ski-og akedag

21.

Karneval/fargefest

21.

Tyrkia tur

12.

Påskelunsj

April

Foreldremøte
Foreldresamtaler (forts. i mai)

Mai

4 og 25

Dugnad

21.

Beste-oldeforeldredag
Skolebesøk, 6åringene

Juni

13.

Sommeravslutning

18.

Informasjonskveld for nye
Barnehagetur

26.

Plandag
Overnatting skolestartere

