Årsplan for Asphaugen barnehage
2017/2018

Tema for barnehageåret 2017/2018
August

Tilvenning

September-november

Fortell med mæ

Desember

Jul

Januar-juni

Bygg og kontruksjon

Årskalender og tradisjoner
- Planleggingsdager, 14., 15., 16. august.
Barnehagen stengt.
- Periodeplanmøte uke 35, høst
Aug.
- Oppstartsamtaler for 3-6-årsavdelinger
- Tilvenning vurderes og avtales individuelt
med hver enkelt.

Feb.

Sep.
-

- Påskeforberedelser
Mars - Barnehagedagen 13.mars
- 1.klassestudenter tilbake uke 10-12.

Okt.

-

Brannøvelse
Foreldremøter
Møte i SU 20.september
Cowboy og indianerfest
Oppstart tannlausklubben og lekegrupper, uke 40
24: FN-markering i bhg, foreldre inviteres
1.klassestudenter fra UIN uke 41-44
Fotografering

Nov. -

Planleggingsdag 17.nov. Barnehagen stengt.
Foreldresamtaler, pedagog og foreldre
Pysjamasfest
Periodeplanmøte uke 46, jul
2.klassestud.fra UIN, uke 45-48

Des. -

Juleforberedelser
Kirkebesøk.
Adventsstunder
13.: Lucia-feiring, foreldre inviteres
Julebord for barna
Nissefest
Periodeplanmøte uke 2

Jan.

- Solfest
- SU-møte 18.januar

-

Samefolkets dag
Karneval
Foreldremøte i regi av SU, uke 7
2. klassestudenter tilbake, uke 6-7

Planleggingsdag 3.april. Barnehagen stengt
Periodeplanmøte uke 17, vår.
2.klassestudenter tilbake uke 18
Frist for å melde sommerferie.

Apr.

-

Mai

- Vernerunde
- Foreldresamtaler – pedagog og foreldre
- 17. mai. Foreldre til barn i Tannlausklubben
arrangerer i barnehagen
- Tannlausklubben er rosaruss

Juni

-

Juli

- Ferieavvikling
- Matpakke hele juli

Fellestur for 0-3 åringer
Lavvouker
Avslutning av barnehageåret avdelingsvis
Avslutningstur med Tannlausklubben
SU-møte med fastsetting av ny årsplan 7. juni
Ferieavvikling
Oppstartsamtaler for 0-3 årsavdelinger

Vi tar forbehold om endringer i planen.
I tillegg til det som er planlagt kommer en del spontane aktiviteter.

Ergonomi og pedagogikk hand i hand
Vi har stort fokus på at barna skal bli selvhjulpne. De får på selvstendig vis anledning til å delta i
alle hverdagssituasjoner, øve på disse og oppleve mestring. Vi ser at dette gir glade barn med stor
tro på seg selv. Barn som får prøve selv lærer mye. For barns utvikling er det en stor fordel å bli
møtt av voksne som oppfordrer og motiverer til å prøve å gjøre mest mulig selv.
Målet med arbeidsmetoden er todelt:
• Glade barn som klarer selv
• Sunne friske voksne
Ukekalender
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Klubbdag

Turdag

Ledermøte

Varmmatdag hver 2. uke

Avd. møte hver 2. uke

Avd. møte hver 2. uke

Klubber
Hovedhensikten med klubbene er at barna skal bli kjent på tvers av avdelinger og hus.
Tannlausklubben: For de som har siste år i barnehagen og er 5-6 år
Firkløverklubben: For de som er, eller fyller 4 år i 2017
Trallalaklubben:
For de som er, eller fyller 3 år i 2017
Melketannklubben: For de som er, eller fyller 2 år i 2017
Dokumentasjon
Vi dokumenterer, vurderer og evaluerer det vi gjør på flere måter.
• Alle planer skrives og evalueres jevnlig
• Vi vurderer daglig beslutninger og arbeid
• På hjemmesiden legges bilder og planer
• Månedsplan og månedsbrev lages avdelingsvis
• Facebooksiden viser glimt fra hverdag og turer
Det er viktig for oss å ivareta barnas personvern.
Informasjon
Det er absolutt nødvendig at foreldre holder seg oppdatert og følger med på det
som skjer i barnehagen. Informasjon kommer via hjemmesiden og e-post.
Derfor er det viktig at vi alltid har riktig e-postadresse.
Av sikkerhetsmessige grunner er det også viktig at vi alltid har riktig mobiltelefonnummer.
Diverse
• Dette barnehageåret har vi 101 barn; 29 barn fra 1-3 år og 72 barn fra 3-6 år.
• Alle må ha med matpakke i hele juli
• Liste over alle barna og over personalet ligger på hjemmesida vår.
• Barnehagens oppsigelsestid er 2 måneder.
		
Gjelder også skolebegynnere.
Trafikksikker barnehage
Vi jobber i samarbeid med Trygg Trafikk for å være en trafikksikker
barnehage. Vi jobber aktivt med dette sammen med barna, i og
utenfor barnehageområdet. Vi forventer at foreldre følger reglene for
trafikksikkerhet ved henting og levering av deres barn, Blant annet ved at
dere rygger inn bilen når dere parkerer på parkeringsplassen, og at dere
ikke parkerer i snuplassen, eller ved barnehagens gjerde.

