Lensmannsgarden barnehage

MÅNEDSPLAN FOR STEINGARDEN
APRIL
Tema for perioden:
«Alle skal en venn»
MÅL
Alle skal ha minst en venn i barnehagen

DELMÅL
Hjelpe barn å utvikle en god selvfølelse, og ivareta sine egne behov. De skal lære seg
å ta hensyn til andres behov
Lære hvordan vi får, og beholder venner
Forebygge og ta tak i mobbeadferd

METODER
Bøker/eventyr
Sang/musikk/lytting
Lek i smågrupper

SANGER,BØKER, RIM OG REGLER VI KOMMER TIL Å BRUKE
Løveloven
Hei hei hei jeg heter….
God morgen alle sammen
Alle trenger en liten venn
Bok: Karsten og Petra begynner i barnehagen,
Karsten og Petra kjører brannbil

Telefonnummer til avdelingen er

Postadresse:
Postboks 6
4368 VARHAUG

Kontoradresse:
Løehagen 8
4360 VARHAUG

Telefon:
51793650

E-post
post.lensmannsgarden.barnehage@ha.kommune.no
www.ha.no/lensmannsgarden

Org.nr.:
964 969 590

FORELDREBREV
Mars startet som en fin og god måned, vi gikk på tur til Iden for å være i turnrommet. Noen
syntes det var langt, men når vi endelig kom frem koste vi oss masse. Vi hadde smurt med
oss lunsjen som vi spiste før vi gikk tilbake til barnehagen, en veldig fin tur.

Vi var også så heldig at vi hadde så fint vær en dag og spiste lunsjen vår ute i trappen ved
sandkassen. Vi har også hatt fruktmåltidet ute etter ønske fra barna. Vi ser at det nå
begynner å spire rundt oss, og har vært i løehagen og hentet blomster som vi har pyntet
avdelingen med og laget parfyme av.
Vi fikk også besøk av Rangvald Wernø som skulle være med å øve sammen med oss på
sangen vi skal fremføre på konserten i juni. Det er en sang vi skal fremføre, men frem til
konserten skal vi hver fredag ha musikkstund. Denne øvingen blir for de som ikke går på
skolen for å ha skuleklubb, og for 4 åringene.
På Barnehagedagen var 4 og 5 åringene i ishallen og gikk på skøyter, 3 åringene var igjen i
barnehagen og var med på opplegget der. Den ble markert med en fellessamling oppe på
løa, der Hilde og Bjørg-Anita snakket om at de var ulike selv om de var sammen som gode
venner og sammen. De hadde begge øyner, hår og munn, men var ulike. De likte begge å gå
tur med sekken sin, men hadde ulike ting oppi sekken sin. Til lunsj fikk vi vafler med syltetøy
til.
Så endret barnehagedagene seg litt på grunn av Coronaviruset, og alle barnehager og skole
ble stengt for ordinær drift. Vi kjenner alle på at vi savner barna og den vanlige gode
barnehagehverdagen i sammen med alle barna. I tiden som barnehagen har vært stengt har
vi hatt noen kjekke samtaler med barna og dere foreldre for å høre hvordan det går og for å
høre hva dere har gjort på i disse ukene. Det er godt å høre at ungene har det bra, men at de
også savner vennene sine og barnehagen. Vi savner iallfall alle de gode barna!
April
Når vi nå er kommet over i april, så håper vi at vi snakkes igjen etter påsken og at alle har
har en fin påske. Vi skal denne måneden ta fatt på neste tema som er: «Alle skal ha en
venn», og hva passer ikke bedre enn at vi forhåpentligvis får treffe vennene våre igjen. I
rammeplanen står det at barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. I barnehagen
skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt
samspill med barn og voksne (RP s.22). Så gjennom samlingen med Regnbueløva vil vi
snakke om det å være venner og hva vennskap betyr. Gjennom året så jobber vi hele tiden
for at barn skal skape vennskap og at alle skal ha minst en venn, men nå i april vil vi ha
særlig fokus på det. Vi vil så mye som mulig være i smågrupper slik at barna får styrke
vennskapene i mindre grupper.
Og denne månedenstegn er: «Venn»

(Kilde: Tegnbanken.no)

På fredagene er det satt opp at de som ikke har skuleklubb i barnehagen eller skolen, vil ha
ulike aktiviteter/samlinger. Dette kommer i tillegg til musikkstunden som vil skal ha.

Diverse info
Vi fikk som dere vet ikke kommet i gang med foreldresamtalene med 2015 og 2016 barna, så
vi vil så fort som det lar seg gjøre sette opp nye tidspunkt. Det blir lagt ut på Mykid, og er det
ingen av tidspunktene som passer gi beskjed til Solfrid eller Therese så finne vi noen nye
tidspunkt. For overgangssamtalene så får vi og dere det gjelder beskjed i fra skolen når de
har satt opp tidspunkt for samtaler.

Vi minner igjen om at vi heller setter opp en dag som er «lekedag» der barna kan ta med seg
leker hjemmefra. Ellers så ønsker vi at lekene skal være hjemme, da leker som følger med i
barnehagen bidrar til at barna går mye frem og tilbake i skapene sine eller de bruker lekene
til å «kjøpe» seg venner og stenge ute andre. Dette har en negativ effekt på det å skape
vennskap.
Tar barnet fri eller er syk er det fint om vi får beskjed om det innen kl 09.00.

Vennlig hilsen
Therese S. Haugland, Solfrid Harbo og Kari Silva
-Pedagogisk ledere-
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