Velkommen til Ekornhulen
Hei og velkommen til et nytt barnehageår på Ekornhulen. I år er vi 20 barn og 4
voksne på Ekornhulen.
I fjor jobbet vi med sosial kompetanse som tema gjennom hele året på
Ekornhulen og det gav mange fine samtaler og refleksjoner både hos barna og
oss voksne. Vi tenker at dette er et viktig tema som vi også vil ha fokus på i året
som kommer.
Lek er også et tema som er viktig for oss på Ekornhulen og som vi ønsker å ha
fokus på hver dag hele året.
I leken legges grunnlaget for barnas vennskap med hverandre, og i samhandling
med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse.
Som hovedtema i år har vi valgt å ha litteratur. Dette er et tema vi vil ha
gjennom hele året. Etter jul vil vi også ha fokus på tema kroppen min og meg.
Vi kommer til å skrive månedsbrev med litt mer detaljerte planer og mål for de
ulike temaene. Her skriver vi litt om månedene som har vært og planer for
månedene som kommer.

Litteratur
I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) skal arbeidet
med litteratur ha en sentral plass i barnehagen. Barna skal møte tekster fra
samtid og fortid, og personalet skal ta i bruk varierte formidlingsmåter.
Målet er å skape leseglede på Ekornhulen. Vi ønsker at vi ved å bruke bøker mer
aktivt i hverdagen, skal bidra til undring mellom barn og voksne.
Litteratur er en kilde til glede og spenning i hverdagen!
Vi kommer til å jobbe med en bok eller bokserie over to måneder, men kommer
også til å lese mange andre bøker innimellom.
Vi ønsker at vi ved å bruke bøker mer aktivt i hverdagen vil vekke barnas
interesse for litteratur, og håper at lesestundene bidrar til samhørighet og
undrende samtaler mellom både barn og voksne.
Litteratur er en god plattform for læring av språk. Barna tar med seg ord og
uttrykk fra bøkene, de utvider ordforrådet, øker konsentrasjonen ved å sitte å
lytte, samtidig som det stimulerer til kreativ lek.

Vi vil jobbe etter metodikken «Lek en bok» og fordype oss i boken eller
fortellingen. Vi kommer til å bruke bøkene til inspirasjon i leken, i
formingsaktiviteter, i her og nå situasjoner og ellers i hverdagen.
Lesing er også sentralt for følelsesutvikling, empati, relasjonsbygging og danning.
Gjennom møter med litteratur kan barn og voksne drømme seg bort, oppleve en
fremmed verden, eller kanskje kjenne igjen sitt eget liv. Vi kan leve oss inn i
andres følelser og samtidig bearbeide våre egne.

Kroppen min og meg
I forbindelse med dette temaet skal vi snakke om alt fra hvordan vi ser ut, de
ulike kroppsdelene, vi skal snakke om ulike følelser, og vi skal snakke om
kroppens grenser. Vi skal snakke om at du eier din kropp og hva som er greit og
ikke greit.
I rammeplanen står det at barna skal bli trygge på egen kropp, få en positiv
oppfatning av seg selv og bli kjent med egne følelser.
For at dette skal være mulig, må vi voksne være tilstede og vise hvilke fine
mennesker barna er, uansett kropp.
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler
bevissthet om egne og andre grenser.
Barnehagen skal bidra til at barna blir trygge på egen kropp, og får en positiv
oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser.
Mål:







Blir kjent med egen identitet.
Lære at alle er forskjellige.
Får kjennskap til kroppen, ulike kroppsdeler, og dens funksjoner, både
innvendig og utvendig.
Opplever mestring.
Bli bevisste på både egne og andres følelser
Barna skal lære seg å sette grenser for egen kropp, og respektere andres
grenser

MÅNED
AUGUST

TEMA
TILVENNING
Vennskap

MÅL








SEPTEMBER OG
OKTOBER

LITTERATUR
Karius og Baktus





“RENE HENDER”

HØST

Bli kjent med og
trygge på hverandre.
Legge til rette for
gode relasjoner.
En trygg og
forutsigbar
barnehagehverdag.
Trygge barn som
trives vil ha gode
dager i barnehagen.
Få god tid til frilek

Begynnende
forståelse for
sammenhengen mellom
sundt kosthold, god
tannhygiene og god
helse.
Lære om tannhelse,
hvilken mat som er bra
og ikke bra for
kroppen.



Fokus på håndvask og
god hygiene.



Se hva som skjer i
skogen om høsten;
farger, hva skjer med
trærne, dyrene.
Lage høstkunst.



VIKTIGE DATOER



7/9:
PLANLEGGINGSDAG



Uke 38 og 39: “Ren
Hånd”



9/10:
PLANLEGGINGSDAG



23/10: HØSTFEST

MÅNED
NOVEMBER

TEMA
LITTERATUR
Pulverheksa

MÅL




JULEVERKSTED







VINTER




DESEMBER

LITTERATUR
Pulverheksa



Identifisere seg med
de positive
holdningene
Pulverheksa har til
omgivelsene.
Være en god venn, se
de andres positive
egenskaper og
inkludere hverandre.

VIKTIGE DATOER



6/11:
PLANLEGGINGSDAG



18 og 19/11:
FOTOGRAF



16, 19, 24 og
26/11: Juleverksted



20/11: FN`s
internasjonale
barnedag



14/12: LUCIA



18/12: NISSEFEST

Øke barnas forståelse
for hvorfor vi feirer
jul.
Skape julestemning,
og skape en hyggelig
førjulstid.
Se gleden i å lage
gaver selv og i det å
gi.
Hva skjer i naturen
når det blir kaldere.
Kommer den første
snøen?

Sette pris på
hverandres ulikheter
og egenskaper.



GOD JUL
ADVENT OG JUL





Barna skal få erfaring
og kjennskap til
julebudskapet og juletradisjoner.
Samling hver dag hvor
vi tenner lys, synger,
trekker kalender og
leser.

MÅNED
JANUAR
OG
FEBRUAR

TEMA
LITTERATUR
Jakob og Neikob

MÅL




KROPPEN MIN OG MEG





ANDRE KULTURER

Kjennskap til Samene
og deres kultur.



Gi barna gode
sanseopplevelser og
motorisk aktiviteter
gjennom utprøving av
ulike vinteraktiviteter

LITTERATUR
Albert Åberg



Fokus på å være en
god venn, bry seg om
andre, si fra hvis noe
ikke er greit og lytte
til de andre.

KROPPEN MIN OG MEG



Egen kropp og egne
grenser.
Vi leser og snakker om
det og å si stopp.




PÅSKE


VÅR





4/2: SAMEDAG



5/2:
PLANLEGGINGSDAG



19/2: KARNEVAL



14/5:
PLANLEGGINGSDAG

Lære navn på ulike
kroppsdeler.
Følelser
Hva heter jeg,
mamma/pappa, hvem
er jeg?



VINTERAKTIVITETER

MARS/
APRIL OG
MAI

Fokus på frykten for
det ukjente, hvordan
vi møter andre og
hvordan vi bygger
vennskap.
Barna skal bli bevisst
på at de er bra nok og
at ikke alle kan være
like.

VIKTIGE DATOER

Øke barnas forståelse
for hvorfor vi feirer
påsken.
Bli kjent med
påskebudskapet,
sanger og forming.
Vi går på jakt i skogen
etter vinteren.

MÅNED
JUNI
OG JULI

TEMA

MÅL

SOMMER



Vi legger til rette for
sansing og undring i
naturen.

FRILUFTSLIV
Uteliv og lek



Være mye ute og gå
litt lengre turer.
Prøve å veksle mellom
rolige og litt mer
utfordrende
motoriske aktiviteter.



INSEKTER OG SMÅKRYP 



VIKTIGE DATOER


Avslutning for
utforskerne.



Grillfest i
begynnelsen av juni

Lete etter småkryp,
lære noen navn på
småkryp.
Plukke blomster, lære
navn på blomster,
lære ulike farger og
former.

Dette er en grov oversikt over tema og spesielle aktiviteter dette
barnehageåret. Slik som situasjonen er nå i høst hvor vi er på gult nivå, kan vi
ikke ha aktiviteter på tvers av avdelingene. De ulike festene vi pleier ha felles,
blir avdelingsvis. Juleverksted i november blir også avdelingsvis. Blir det
forandring og vi kan åpne opp for mer kontakt mellom avdelingene, får dere
beskjed.

Dagsrytmen på Ekornhulen:
Kl. 07.00
Kl. 07.30
Kl. 08.30
Kl. 10.00
Kl. 11.30
Kl. 12.00
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 16.30

Barnehagen åpner på Humlesvingen
Ekornhulen åpner. Rolig lek frem til frokost.
Frokost
Faste aktiviteter starter
Lunsj
Soving og Utetid
Frukt og knekkebrød. (De som har med yoghurt får det)
Frilek ute eller inne
Barnehagen stenger

Barnegruppen 2020/2021:
2015: Olea, Amanda, Ulrik, Mathias og Matilde
2016: Lycke, Brage, Ingrid, Celina, Eirick og Kine
2017: Frida, Ellinor, Viktoria, Arild-emìl og Kasante
2018: Julie, Madelen, Ingvild og Viktoria

Generell ukeplan: (Dette er ukeplanen når hverdagen blir «normal» igjen og
vi er på grønt nivå)
Mandag
Turdag:
Vi går turer i
nærmiljøet.
Vi deler oss
igrupper hvis vi
går litt lengre
turer.
Noen ganger tar
vi med mat og
spiser ute.

Tirsdag
Kordag:
2015 og 2016barna har kor
annenhver uke.
(Siv)
Tirsdagsklubb
for de som ikke
er på kor.
Sammen med
Humle og
Krabbe.
(Marianne)

Minikor for 2017
og 2018 barna,
sammen med
Humlesvingen.
(Irene og Lene)

Onsdag
Utforskergruppe for
2015-barna
sammen med
resten av
barnehagen.
(Marianne)

Torsdag
Tema og
lekedag:
Vi deler oss i
grupper, leker og
jobber med tema
ute og inne.

Fredag
Matdag:
Vi lager varm
mat til lunsj.
Grupper og
tema.

4-års tur for
alle 2016-barna
den siste
onsdagen i
måneden.
Resten er ute og
på avdelingen.

Pedagogisk leder
møte
9.30 – 10.00
(Siv/Lene)

Avdelingsmøte
fra 09.00 – 1000.
Voksne fra
Krabbe passer

Krabbe har
avdelingsmøte.
Ekorn passer fra
09.00 – 10.00

Gi oss gjerne tilbakemeldinger og spør om det er noe dere lurer på:
Telefon: 48492225
Mail: ekornhulen@gronskjeret.no
Siv: 41807959
Lene: 98471122
Eller send oss melding på ebarnehage.no

