Årsplan
Marisletta Barnehage

Trygghetssirkelen er sentralt i vårt utviklingsarbeid i år (Steinkjerprosjektet).
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Årsplan Marisletta Barnehage
Innledning
Årsplanen utarbeides av personalet i samarbeid med foreldrene. Denne årsplanen gjelder for
barnehageåret 2016/2017. Årsplanen må ses i sammenheng med virksomhetsplanen som er av
en mer generell/grunnleggende art. En del informasjon finnes også på vår nettside.
Barnegruppa
Årets barnegruppe fordeler seg slik:
Født 2015:
1 jente
4 gutter
Født 2014:
1 jente
4 gutter
Født 2013:
3 jenter
9 gutter
Født 2012:
5 jenter
11 gutter
Født 2011:
1 jente
6 gutter
8 av disse begynte på barnehagen nå i høst. Vi opprettholder lokalene nede som en ekstra
avdeling. I 2013 ble det gjort en oppgradering; ny garderobe, overbygg og nytt toalett. Vi
fortsetter med ”mellomgruppa” (junioravdeling) nede.
Endringer kan skje ved årsskifte (hvis det kommer inn flere barn) eller når andre faktorer gjør
at barna kan ha fordel av å skifte avdeling. Vi evaluerer sammensetning av barnegruppene
kontinuerlig.
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Personalgruppa:

Navn

Avdeling

Stilling

Prosent

Hege Nesje Moen

Storsia

Pedagogisk leder

90

Grete Ystad Omli

Storsia

Assistent

50

Mette Almlid

Storsia

Barne- og ungdomsarb.

80

Sindre Sjøvold

Storsia

Pedagogisk leder

100

Tove Linmo

Storsia

Barne- og ungdomsarb

100

Wenche Svenning

Junior-avd

Pedagogisk leder

80

Ingvild Garnvik

Junior-avd

Barne- og ungdomsarb.

100

Marthe Halseth

Junior-avd

Assistent

100

Solveig Haugseth

Småsia/junioravd

Assistent

100

Hilde Bruem

Småsia

Pedagogisk leder

100

Mona Toldnes

Småsia

Barnehage-lærer/vikar

Audhild Klev

Småsia

Assistent

80

Mona Kristin Kluken

Småsia

Barnepleier

80

Ann Inger Sørli

Adm/ avd

Styrer

100

Vikar: Hanne Stensrud Skavhaug
Kommunalt ansatt: Mona Toldnes, spesialpedagog 25,8%.
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Satsingsområder for personalet 2016/2017.
•

Steinkjer-prosjektet; dette er siste året vi får opplæring gjennom prosjektet. Til
gjengjeld er det mye som skal skje før vi kommer til sommerferien 2017. Siden vi
nærmest hadde et ”pause-år” fra prosjektet i fjor er det nødvendig å repetere de
temaene vi allerede har vært gjennom;
1. Tilknytning, emosjonelt tilgjengelige voksne.
2. Seksuelle overgrep mot barn.
3. Vold i familien og mot barn.
4. Rus i familien.
5. Barn av psykisk syke, psykiske vansker i førskolealder.
6. Juss – meldeplikt. Rutiner i barnehagen.
7. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, rutiner i kommunen.
I år skal vi få opplæring i ”med blikk på barnet”. Dette er en veilednings- og
refleksjonsmetode som skal sikre at alle barn blir sett, og ansvarliggjøre alle voksne til
å se og prøve og forstå barna. Opplæringen vil skje gjennom en hel kursdag i
september og 3 kvelder gjennom året. I tillegg vil dette være tema på hvert
personalmøte. Kort fortalt går opplegget ut på at vi skal filme voksne i samspill med
barn. I etterkant skal vi se på filmsnutten og reflektere over egen rolle i samspillet.
Målet er å filme/vise gode samspill og endre egen praksis gjennom refleksjon.

•

Realfag i barnehagen. Hege er med i ett nettverk bestående av barnehagelærere og
lærere i skolen. I tillegg til å utveksle erfaringer/få tips og råd får deltakerne
undervisning av faglærere/forskere fra Nord universitet. Realfag i barnehagen kan bli
tema på kursdagen i februar.

•

Nye nettløsninger. Litt tid må også settes av til å bli bedre kjent med vårt HMS system
(PBL mentor) samt vår nye nettside.
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Tema
De ulike temaene er krydderet som skal prege innholdet i barnehagen i perioder. Temaet vil
blant annet være sentralt i samlingsstund, tilrettelagte aktiviteter, på turer, i eventyr, rim og
regler. Temaene er tatt ut fra Snakkepakken.
Dette er kun en grovplan. Temaene og aktivitetene knyttet til temaene vil bli planlagt like i
forkant at periodene. De ulike avdelingene jobber ut fra samme tema men tilpasser opplegget til
sin aldersgruppe.

MÅNED
Oktober
November
Desember
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August

September

TEMA
Brannvern. Klær, farger, lengde og
høyde, substantiv/verb
Mat og rimord.
Begynne med juleforberedelsene/
lære julesanger.
Advent, jul, vinter, rekkefølger og
tallord.
Nyttår, dyr, størrelser, vokalene u, y,
æ, ø og å.
Karneval, fastelavn, skogsdyr og
temperatur.
Markere samefolkets dag.
Tid, vær, mønster og sammensatte
ord.
Påsken: adjektiv. Fugler.
17.mai, riktig og galt, insekter,
vekster.
Sommer, ferie, antall
(Ferieavvikling)
Tilvenning. Bli kjent.
Hus, rom , møbler, former, familie,
spørreord, han og hun, den og det,
en, ei og et.
Kropp, leker, årsak og virkning.

NB
Foreldresamtaler
Foreldresamtaler
Bhg stengt 11.11
Bhg.stengt f.o.m. 27.12.2016 t.o.m.
2.1.2017.

Bhg stengt en dag (dato ikke fastsatt)
Årsmøte/foreldremøte.
Siste dag før påske fredag 7.4
Første dag etter påske tirsdag 18.4.
Bhg stengt 26.5

Bhg stengt uke 29 og 30

Planleggingsdag.

Gjennomgående tema:
I tillegg til temaene som er nevnt ovenfor har vi de gjennomgående temaene. Dette er tema vi
jobber med gjennom hele året. Eksempel på slike tema er:
• Årstidene
• Ett eventyr hver måned.
• Formingsaktiviteter
• Varm mat eller baking minst1 gang pr mnd
• Tur minst en gang pr uke.
• De største barna jobber med ”skrivedans” og ”trampoline”
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Fagområdene (fra rammeplanen):
I forbindelse med temaopplegg, turer og hverdagsaktiviteter vil vi ofte være innom flere av
fagområdene. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering må legges til rette med tanke på
barns ulike behov. Alle skal møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. Det må legges
opp til progresjon i utfordringene. Vi har plukket ut sentrale opplevelser/erfaringer og ”sortert”
dem ut fra alder. Dette for å synliggjøre progresjonen i fagområdene.

Småsia:
FAGOMRÅDENE:

Ett-åringene: Alva Andrea, Sigurd, Johan,
Gustav og Sander.
To-åringene: Leo A, Aksel, Dennis, Mie
Linnea og Philip Andre.

Kommunikasjon, språk og tekst

Billedbøker. Barnas egne bøker.
Begreps-trening.
Samtale-trening.
Kroppsspråk, etter hvert ord.
Bevegelses-sanger.

Natur, miljø og teknikk

Sanse snø, regn, sand, vind. Årstidene. Turer.

Kropp, bevegelse og helse

Oppfordre til bevegelse i trygge omgivelser. Få
erfaringer med å være ute. Finmotorikk.
Grovmotorikk. Hygiene. Vaske fingre og ansikt.
Riktig kosthold.

Kunst, kultur og kreativitet

Maling og tegning (rabling). Modell-leire.
Musikk. Begynnende fargetrening.

Etikk, religion og filosofi

Oppleve å bli tatt på alvor; sett, hørt og
respektert. Tradisjoner og høytider.
Konfliktløsning. Lære å dele.

Nærmiljø og samfunn

Bli bevisst seg selv og de nærmeste. Kroppen.

Antall, rom og form

Erfarer/sanser ulike former. Putte-kasser mv.
Sortere. Turtaking. Spill. Begynnende
tallforståelse.
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Junioravdeling:
FAGOMRÅDENE:

Kommunikasjon, språk og tekst

3-åringene: Aslak, Malin, Anton, Telma, Ailo,
Magnus, Live, Samuel, Casper, Sondre, Viktor
og Kristoffer.
Korte bøker.
Samtaler om opplevelser og erfaringer.
Bevegelsessanger.
Korte sanger

Natur, miljø og teknikk

Begynnende forståelse for årstidene og vær.

Kropp, bevegelse og helse

Mye utetid. Korte turer i nærmiljøet. Variasjon i
uteleik/motorisk aktivitet. Riktig kosthold. God
hygiene.

Kunst, kultur og kreativitet

Kan ha begynnende mening med tegning/
Maling. Tradisjoner og høytider.

Etikk, religion og filosofi

Respektere andre. Lære å dele og gi.

Nærmiljø og samfunn

Kjennskap til nærmiljøet; andre barn og voksne,
barnehagen..

Antall, rom og form

Sorterer og sammenligner. Bygger. Begynnende
mengdeforståelse.

Storsia:
4-åringene:
FAGOMRÅDENE:

4-åringene: Oda, William, Magne, Magnus,
Adrian, Hugo, Jacob, Einar, Iver, Imre, Tuva,
Lone, Kasper, Elise, Oliver og Sofia.

Kommunikasjon, språk og tekst

Bøker/eventyr.
Rim og regler.
Samtaler om opplevelser, erfaringer.
Refleksjon over ting de har erfart nylig.
Sanger.

Natur, miljø og teknikk

Forståelse for hva som skjer; tresking og jakt om
høsten, det spirer og gror på våren...

Kropp, bevegelse og helse

Mye utendørs frileik.
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Større utfordringer; lengre turer.
Positiv selvoppfatning gjennom mestring.
Kunst, kultur og kreativitet

Uttrykker seg gjennom ulike
formingsaktiviteter. Liker å høre på musikk.

Etikk, religion og filosofi

Begynnende kjennskap til tradisjoner og
høytider.

Nærmiljø og samfunn

Begynnende vennskap. Bli bevisst seg selv.
Kjennskap til andre kulturer, f.eks samene.

Antall, rom og form

Begynnende forståelse for tallmengde og
tidsbegrep.
Enkle spill.

5- åringene:
FAGOMRÅDENE:

5-åringene: Tyra, Tormod, Emil Andre,
Lawrence, Marius, Fredrik og Linus.

Kommunikasjon, språk og tekst

I samtaler uttrykker barna egne tanker om ting
de har erfart tidligere. Litt lengre tekster (nesten
uten bilder).
Lengre sanger. Sangleiker
Humor og vitser.
Tekstskaping.
Bokstaver og tall.

Natur, miljø og teknikk

Er bevisst og reflekterende. Undres over
forandringer og hvordan ting henger sammen.
Konstruksjon.

Kropp, bevegelse og helse

Ute uansett vær.
Lange turer. Får mer frihet på tur/ tar større
utfordringer. Kanotur, avslutningstur m.m.

Kunst, kultur og kreativitet

Dramatisering. Lytter til musikk. Ulike
formingsaktiviteter/teknikker.

Etikk, religion og filosofi

Få innsikt i og kjennskap til tradisjoner og
høytidene, andre land og kulturer. Respekt for
det rundt oss. Konfliktløsning.
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Nærmiljø og samfunn

Kjennskap til bygda Stod. Forståelse for
geografi. Kjennskap til samisk kultur.

Antall, rom og form

Forståelse for tallmengde. Blir i stand til å dekke
bord til riktig antall barn mv. Begynnende
forståelse for vekt og volum. Tidsbegrep. Ulike
former.

For førskolegjengen:
Sammenheng barnehage-skole; Som tidligere år legger vi opp til 3 besøk til skolen i løpet av
året. Disse besøkene avtales med 1-årstrinn. Vanligvis venter vi med besøkene til etter påske.

Praktiske opplysninger:
Planleggings- og kursdager:
Fredag 11.11.2016
Mandag 2.1.2017
Februar 2017 (dato ikke fastsatt).
Fredag 26.05.2017
Jul og påske
Siste dag før juleferie er fredag 23.12.2016. Første dag etter juleferien blir tirsdag 03.01.2017.
Siste dag før påske er fredag 7.04.2017. Første dag etter påske er tirsdag 18.04.2017.
Eierstyret 2016

Telefon nr:

Tommy Haugan (leder)

971 04 014

Bjarne Roar Elnan

450 20 885

Kine Westerhus Meldal

971 00 286

Liv Haugbotn

975 85 731

Samarbeidsutvalg 2016

Telefon nummer:

Helene Omli. Foreldre-representant.

958 12 518

Aina Roel. Foreldre-representant.

905 76 354

Odd Robert Hatling. Eierstyret.

450 20 885

Hilde Bruem. Ansatt-representant.

741 69 778/48 18 82 08

Hege Nesje Moen. Ansatt-representant.

741 69 778/ 91 24 21 20
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