Månedsbrev

Februar

Skinnvotten

Evaluering januar
I januar har vi satt av tid til den gode historien.; det blir mye eventyr og høytlesing de
neste ukene. Til dette har vi valgt å bruke Snakkepakken i de daglige aktivitetene på
Snehvit. Snakkepakken er et pedagogisk verktøy som brukes for å styrke barnas
språkutvikling.

Det var her vi startet det nye året; med den gode historien. Mang en historie
er blitt presentert for barna: Løven og musa, Bukkene Bruse, Musa som fikk
ei nøtt i hodet og Bestemor vasker huset og får besøk» er bare noen av
eventyrene som har blitt fortalt.

Siste fredag i januar ble barna tatt med på råd og hva de syntes var kjekt og hva som
ikke var fullt så kjekt. Vi viste bilder og snakket litt om hva vi har gjort. Vi fikk en god
samtale rundt det vi har jobbet med nå i januar. Dette er noe vi kommer til å forstsette
med siste fredag hver måned. På den måten får de aktivt være med å evaluere og
planlegge innholdet her på Snehvit. I motsetning til oss så liker de å se seg selv på
bilder.
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

Innspill, tanker og ideer som barna kommer med tar vi med oss i planene vi legger. Et
eksempel på det er Ha – med – dag hver fredag. Det var et innspill som kom fra
barnegruppen. Egentlig så ville de ha en sånn dag hver dag, men de var enige i
argumentet om at det fort kunne bli kjedelig. Nå kan de i stedet glede seg litt ekstra til
fredagen.

Hva skjer i februar:
Nå i februar er temaet drama, og vi skal da ta utgangspunkt i eventyret Skinnvotten
og fordype oss i det. Vi fortsetter altså med historiefortelling. Men kommer til å bruke
mer musikk, forming og dramatisering i formidlingen av eventyret. Vi kommer til å
bruke grupper mandager, torsdager og fredager. Klubbene på onsdagene vil også bli
brukt. Det skal ende opp i noe vi skal vise for hverandre på karnevalet senere i
måneden.

I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide
deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og
eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas
kreative prosesser og uttrykk. Rammeplan for barnehager

Fellesrommet skal forvandles til et rom som innbyr til utkledning, dramatiseringer og
forestillinger. Vi vil lage og legge frem ulike rekvisitter som innbyr til utprøving og
undring. En scene skal vi også få til. Vi ønsker å legge til rette for kreative prosesser
og uttrykk. Det betyr at aktivtetene på fellesrommet denne måneden vil være noe
annerledes enn det de pleier å være. Vi gleder oss.

Brukerundersøkelsen:
Da har vi fått tallene fra brukerundersøkelsen. Takk for at dere tok dere tid til å svare;
hos oss på Snehvit var svarprosentene hele 91,67 %. Resultatene er gode, og på
avdelingen vil vi jobbe videre for å opprettholde kundetilfredsheten, samt å bli bedre
på enkelte småting. På punktene Informasjon og Henting og levering scorer vi noe
lavere enn på de andre punktene i undersøkelsen. Av tallene kan vi lese at det i
hovedsak gjelder informasjon som blir gitt ved henting på ettermiddagen.

Vi har gått gjennom rutinene vår for å se på hvordan vi kan dokumentere og
presentere innholdet på avdelingen på en bedre måte. Det gjelder alt fra
informasjon som blir gitt i månedsbrev, mailer til dagsreferat og samtalen vi har
når dere henter deres unge lovende.

Vi ser at vi i hentesituasjonen ikke alltid får informert godt nok om akkurat ditt barn.
Ofte er det flere som hentes på samme tid, og kanskje skjer det en situasjon som vi
må hjelpe til. Vi ønsker å fortelle om dagen til dere alle, men ser at tiden ikke alltid
strekker til. Håper på forståelse for det.

Når det gjelder punktet Ute – og innemiljø så scorer vi ganske bra. Ønsker likevel her
å presisere at vi hele tiden er bevisst på hvordan vi best mulig kan legge til rette for et
godt lekemiljø inne på avdelingen. Vi flytter stadig på hyller, skuffer og bord for å skape
små rom i rommet. Nå i januar har vi laget et hjørne på avdelingen som ble brukt til
konstruksjonslek, om til et sykehus med sykesenger og tilhørende effekter som
sprøyter, skalpeller og stetoskop. Dette har vært med på å invitere til mye god rollelek.
Mang et plaster har blitt delt ut til et «liksom» sår.

Vi ønsker at avdelingen stadig skal være i stadig forandring. Nå siste onsdagen i
januar så ommøblerte vi likeså godt hele avdelingen. Hyllene våre har hjul, så de er
lette å flytte på. Vi leter hele tiden etter å skape det beste lekemiljøet for barna. Vi
bytter også jevnlig på hvilke spill, puslespill og bøker som til enhver tid er tilgjengelig
på avdelingen.
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