EVALUERING OKTOBER
Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av
fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring
med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til
menneskerettighetene. (Rammeplan for barnehager)
Sitatet ovenfor hentet fra fagområdet Nærmiljø og samfunn er utgangspunktet for temaet
for oktober; nemlig FNs barnekonvensjon. Den sier noe om at alle barn har rett til liv og
utvikling, omsorg og beskyttelse, deltakelse og medvirkning. Noen av rettighetene er for de
fleste norske barn en selvfølge, som retten til rent vann. Det er ikke en selvfølge for barn i
andre land, dette temaet kommer vi til å jobbe med på mandager og torsdager.

Det var her vi startet oktober måned. Hvordan har vi det her i Norge og hvordan lever og har
folk det i andre land. Disse og flere spørsmål har vi snakket om under temasamlingene (se
faktaboks under for eksempel)

Tema: Barnekonvensjonens artikkel 27: Alle barn har rett til et sted å bo
Utgangspunktet for hver samling er et bilde der vi tenker oss at vi går inn i bildet og
snakker med barna. «Hva vil dere spørre dem om», «hva tror dere foregår utenfor
bildet». Dette er noen av spørsmålene vi kan stille for å få samtalen i gang.
Collage:
Lage collage av bilder av forskjellige typer hjem/boliger i Norge og andre steder i
verden. Klippe ut bilder fra blader, aviser, brosjyrer og liknende.
Bygge bolig:
Barna bygger forskjellige typer boliger av lego, klosser eller annet materiale.

Vi har hatt mange gode samtaler rundt tema som har handlet om hvordan hus ser ut rundt
om i verden, hvordan ser skolene ut og hvordan ser sykehusene ut. Barna er nysgjerrige og
spør mye, samtidig som de forteller ivrig om egne erfaringer. Historier om egen sykdom og
diverse «vondter» finnes det mange av.

Tirsdag 23 oktober var barna med på å bake en hel haug med boller som vi solgte
samme dag til inntekt for UNICEF sitt arbeid. Vi er ikke helt sikre på tallet, men vil
anta at vi var i nærheten av 200 boller. Takk for bidraget.

Månedens høydepunkt; Spa
Skal vi trekke frem noe denne måneden så må det være fredag 19 oktober. Da rigget
Elisabeth og Else til et eget spa hos oss. I grupper på 5-6 barn ble alle invitert inn til rolig
musikk, fotbad og massasje. Barna er med og hjelper, vasker føttene til hverandre og gir en
deilig massasje til kompisen sin på ryggen med en tennisball. Det er også noen som dropper
tennisballen. Dette er med på å styrke relasjonene barna imellom og gjøre dem trygge på
hverandre. Det er også med på å gjøre dem kjent med egne og de andre sine grenser og
følelser.

Det å kunne koble av og roe ned i en hektisk hverdag er noe som er viktig for barna.
Vi ser også, i dette tilfellet gjennom spa, at dette er noe barna setter pris på. Under
punktet «Livsmestring og helse» i Rammeplan for barnehager står det følgende:

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut
ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å
mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres
følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av
barnehagedagen. (Rammeplan for barnehager)

Dette har fått oss til å tenke på hvordan vi organiserer dagen på Snehvit og hva vi gjør
for å legge til rette for avslapping, eller bare å kunne få seg noen minutter i ro og
fred. Et sted å kunne prate litt i fred, snakke om hva vi skal i helgen, løse litt
«verdensproblemer» eller rett og slett kunne lese en god bok i ro og fred.

Vi har kommet frem til vår måte å legge til rette for dette i hverdagen vår på Snehvit,
ivertfall en god begynnelse. Mer om det kommer litt senere.

november
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og
oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige
virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs
barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i
planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare
å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. (Rammeplan for barnehager.)

Dette er hentet fra Rammeplan for barnehager under punktet «Medvirkning». Dette
innebærer at barna er direkte med å bestemme hva som skjer på avdelingen denne
måneden. Vi arrangerer møter med de ulike aldersgruppene der de får bestemme det de
ønsker at dagen og uken skal inneholde. For å unngå at det «bare» blir lek så har vi noen
forslag slik at de kommer på sporet av andre ting å gjøre. Derfor så blir det ingen ordentlig
plan denne måneden. Den får dere etter hvert som gruppene har hatt møter. Det eneste
som er fast er klubbene vi har på onsdagene.

Medvirkning handler ikke bare om at barn skal få gjøre som de selv vil. Det handler
også om å oppleve tilhørighet, være deltaker og ha innflytelse i barnehagegruppen.
Det handler om barnas muligheter til å medvirke og delta i fellesskapet, det handler
også om det å bli lyttet til og bli oppfordret til å uttrykke egne ønsker, ideer og
følelser.

Avslapping hvile
Det rommet som tidligere ble brukt til dukkelek har nå blitt rommet for; slapp av, ta det
rolig og sitt ned. Vi har satt inn sofa, bøker, matter, puter og tepper. Her er det kun lov å
slappe av og lese seg en bok.

I samlingene før lunsj legger vi oss på matter, setter på rolig musikk og snakker om
det som opptar oss der og da. For den yngste gjengen tar vi med noen bilder eller
liknende for å hjelpe dem i gang. Dette har vi gjort flere ganger denne måneden,
resultatet er mange gode samtaler. Dette håper vi skal ende opp i en form for
språksamlinger. Vi jobber fortsatt litt med formatet.

BURSDAGER
Søndag 25 november: Markus fyller 5 år

VIKTIGE DATOER:
13 november er det Barnas dag. Mer informasjon om hva og hvordan kommer
senere.
26 november: vi baker lussekatter
29 november: vi skal til Solborg folkehøyskole på forestillingen Hakkebakkeskogen
30 november: vi starter med juleforberedelser; julerengjøring og adventsamling
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