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JANUAR
Kalenderen viser januar, men hvor er snøen? Nå har vi lyst til å ake snart!!
Januar blir brukt til å fokusere på sosial kompetanse. Alle trenger å øve på
evnen til å forstå andre, ha medfølelse og dele. Vi ønsker også at barna
skal tilegne seg verktøy for å takle konflikter, hevde seg selv på en god
måte og ta hensyn til andre. Vi har bestemt oss for å begynne med vårt
egenlagde sosialt kompetanse-prosjekt “ukens superstjerne” (barna på
Max kaller hverandre for superstjerner, så dette synes vi var passende :)).
Hver mandag trekker vi et barn som blir “ukens superstjerne”. Han eller hun
får ekstra oppmerksomhet og vi fokuserer hva barnet er god på, for å
styrke selvtilliten og selvfølelsen. Barnet har også noen “oppgaver” i løpet
av uken: spørre om andre vil bli med i lek, si noe fint til andre, hjelpe de
voksne med å dekke på/rydde av og være med å lede “minirøris” eller
førskolegruppe (hvis de har lyst). Vi synes dette er en god idè, og håper det
har den effekten vi tenker oss, nemlig at barna skal tenke på å være en
god venn og bry seg om andre.
I uke 5 kommer det 2 studenter fra Uia som skal være på Max Mekker i 3
uker. De går på 3BLU, og har sin siste praksisperiode hos oss før de skal
ut i jobb til høsten. Det blir spennende, og det gleder vi oss til!
I uke 6 blir er vi med på “En by for alle”, som handler om inkludering og
likeverd (mer info kommer på månedsbrevet for februar). Karneval i år blir
fredag 14. februar.
Ønsker alle en fortreffelig fin januar måned :)
Hilsen Anita, Dan og Lene Marie

