JANUAR PÅ MAX MEKKER
Uke 1

Uke 2

Tirsdag 1/1

Mandag 7/1
Turdag! Husk
sekk og niste
og flaske!

Onsdag 2/1

1. nyttårsdag.
Barnehagen
er stengt

Planleggingsdag.
Barnehagen
er stengt

Tirsdag 8/1

Onsdag 9/11

Grupper/
prosjekt

Varmmat

Torsdag 3/1

Velkommen
tilbake :)

Fredag 4/1
Vi baker
rundstykker
Førskoleklubb

Torsdag 10/1

Fredag 11/1

Grupper/prosjekt

Vi baker
rundstykker
Førskoleklubb

Uke 3

Mandag 14/1
Turdag! Husk
sekk og niste
og flaske!

Tirsdag 15/1
Grupper/
prosjekt

Onsdag 16/1

Varmmat

Torsdag 17/1
Grupper/
prosjekt

Fredag 18/1
Vi baker
rundstykker
Førskoleklubb

Uke 4

Mandag 21/1
Turdag! Husk
sekk og niste
og flaske!

Tirsdag 22/1
Grupper/
prosjekt

Onsdag 23/1

Varmmat

Torsdag 24/1
Grupper/
prosjekt

Fredag 25/1
Vi baker
rundstykker
Førskoleklubb

Uke 5

Mandag 28/1
Turdag! Husk
sekk og niste
og flaske!

Tirsdag 29/1
Grupper/
prosjekt

Onsdag 30/1

Varmmat

Torsdag 31/1

Grupper/
prosjekt

GODT NYTT ÅR!
Etter en rolig og avslappende juleferie håper vi alle er klare til å starte opp
igjen i Stasjonshaven barnehage.
Når vi nå er i gang igjen, vil vi fokusere på grupper og prosjektarbeid.
En gruppeoversikt over hvilke grupper barna er i, vil bli hengt opp i
garderoben fortløpende. Vi kommer til å ha grupper 2 ganger i uka, og
barnas interesse skal styre prosjektarbeidet fremover. Dette for å sikre
barnas medbestemmelse i sin egen hverdag (ref Rammeplanen), og at alle
blir sett og hørt (både individer og i fellesskap). Vi har god erfaring med
lignende opplegg før, og ønsker å fortsette med dette. Det er da fint om
barna er i barnehagen innen kl. 9.30, slik at vi får startet gruppene våre til
tiden.
Vi kommer også til å fortsette å fokusere på lek/læring og sosial
kompetanse, som er satsningsområdene til Stasjonshaven barnehage (se
årsplanen). Når det gjelder lek og læring, skal vi som jobber på Max
Mekker legge til rette for at barna får opplevelser som gir næring til lek, de
skal få tid og plass til å leke og vi skal skjerme den “gode leken”, der
læringen blant annet oppstår.
Når det kommer til sosial kompetanse, er personalet veldig opptatte av at
barna utvikler empati. Årsplanen sier at “empati er viktig for å kunne
etablere vennskap og nære relasjoner til andre, og vil også fungere som en
motvekt mot for eksempel mobbing og vold. For at barna skal utvikle
empati, må de møte empatiske ansatte og foreldre.” (årsplanen s. 5). Vi
ønsker at barna skal kunne unne hverandre goder og være glade på
andres vegne.

Vi ønsker også at barna videreutvikler sin selvkontroll, slik at de lærer å ta
hensyn til andre (reagere på handlinger og kommentarer fra andre barn
uten å ty til sinne, vente på tur og være bevisste på sine egne følelser).
En god læringsarena for denne type relasjonsutveksling mellom barn og
voksne er i hverdagssituasjoner og i grupper.

Ellers håper vi det kommer litt snø i januar, slik at vi kan ake og prøve ut
skiene vi har :)

Ha en flott januar måned! Vennlig hilsen Dan, Anita og Lene Marie

