Heisann!

Dette skjedde i februar:
* En by for alle - Mangfold, inkludering og likestilling. Alle er like mye verdt og
skal bli inkludert uansett hvordan de ser ut og hva de kan.
* Karneval - På Alfa har vi hatt utkledningsklær fremme i noen uker nå. Det er gøy å
kle seg ut og kanskje gå litt inn i en annen rolle. På karnevalet koste vi oss med
disco, pizzaboller og besøk på Max Makker hvor vi slo katta ut av sekken.
* Snø - Endelig litt snø. Vi har kjørt akebrett, erfart at det kan være vanskelig å
gå/komme seg frem når det er snø på bakken, smakt på snøen, kjent at det er kaldt å
ta på snø og vi har sett av snøen smelter når sola skinner på den.
* Turer i skogen/Baneheia - Den siste tiden har vi hatt noen turer til Fotball-løkka
og andre steder i Baneheia. Barna koser seg i skogen. Det er mye spennende å se ,
høre, kjenne på og utforske. Barna er superspreke - de går, løper, kryper og klatrer
seg gjennom skogen. I skogen får vi bevege oss i forskjellig terreng: på flat mark,
i ulendt terreng, på fjell, over røtter, under greiner og busker osv. Supergod
trening for motorikken, koordinasjonen og ikke minst utholdenheten.

« Stasjonshaven barnehage skal være et sted som fremmer omsorg for verden vi lever i
både her og nå og i fremtiden. Barna skal oppleve verdien av å ta vare på seg selv,
andre og naturen» (Årsplanen vår).
Fremover skal vi ha fokus på miljøvern og vennskap og felleskap. Hvordan kan vi
bidra til at verden/nærområdet vårt er et godt sted å bo? Hva kan vi gjøre for å
være snille med miljøet, naturen og dyrene? Og hvordan kan vi bidra til at
menneskene rundt oss har det bra? Årsplanen vår sier at «barna skal oppleve å være
en betydningsfull person i fellesskapet». Hvordan sørger vi får at alle føler seg
viktig/har det bra? Barna på Alfa har mye god sosial kompetanse allerede. De viser
stor gjensynsglede når de treffer hverandre om morgenen, de deler gjerne ut klemmer,
inviterer hverandre med i leken og viser empati når noen er lei seg. Å ta hensyn til
andre må læres og erfares, og her er ikke minst vi voksne rollemodeller. Hvordan
barna erfarer at voksne er mot hverandre, snakker til hverandre osv er med på å

forme deres sosiale kompetanse.

I mars kommer studentene Andrea og Daniel tilbake. Det blir nok stas. De skal være
hos oss i fire uker.

Hilsen oss på Alfa

