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Brukerundersøkelsen
Først av alt vil vi si tusen takk for fantastisk tilbakemelding på
brukerundersøkelsene. Nesten alle har svart og resultatet er kjempebra!
Fra i fjor har vi tatt tak i det vi trengte å bli bedre på, som særlig var hygiene og
medvirkning. Hygienen har vi alltid hatt fokus på, men vi ble flinkere å dele med
dere hvordan vi jobber. Medvirkning er et satsningsområde og vi føler nå at vi
har blitt flinkere til å sette ord på hva medvirkning er inne på Tornerose, og det
er det tydelig at dere foreldre også synes.
Vi ser også en stor fordel i at vi har vært et stabilt team på avdelingen som nå
har jobbet sammen i et og et halvt år. Vi har lært hverandre å kjenne, og det
merkes på flyten i hverdagen.
Vi skal fortsette å jobbe videre med alt det vi gjør. Gi gjerne beskjed hvis det er
noe dere ønsker eller noe vi kan gjøre for å hjelpe dere. Vi er her for dere og
deres barn, og er alltid åpne for det dere har å komme med 😊

Januar
I januar har vi vært så heldige at vi fikk et par dager med snø. Det var veldig kjekt
og vi benyttet anledningen til å lage snømann, renne på rumpebrett og utforske
snøen med sansene. Vi kjente på snøen som var kald, smeltet snøen i hendene
og fikk se at vi ble våte på hendene, og mange valgte også å smake på snøen.
Mange gode erfaringer for barna og veldig mye glede.
I språksamlingene har barna blitt godt kjent med Gutten som hadde vondt. De
kan fortellingen godt og de er med både å fortelle fortellingen og på alle
bevegelsene gutten skal gjøre i skogen. Vi opplevde at dette var en fortelling
som fenget barna. Den passet også veldig godt inn i førstehjelpsuka.
I år er første gang vi har hatt førtehjelpsuke, som også både store og små var
veldig fornøyde med. Vi laget til et «doktor rom» inne på avdelingen, noe vi så at
var veldig gjenkjennelig for barna. De fikk lekt ut sine egne erfaringer med å gå
til doktoren og bearbeidet på denne måten alle inntrykkene et besøk hos
doktoren gir et lite barn. Vi hang opp bilder av noen som tar CRP-prøve etter at
Karsten har snakket mye om «stikk i fingen» hos doktoren. Vi hang også opp
bilde av barn som fikk hostesaft eller medisin, noe som er gjenkjennelig for de
fleste. Barna fikk veldig god lek inne på rommet og vi merket at det gjorde godt
å skifte ut lekene der inne i en uke.

På fellesrommet denne måneden har alle 2015 barna + Tiril og Mia hatt
hinderløype som Line har laget til. Barna har krabbet under benker, balansert på
puter og «steiner», lagt seg på magen og dratt seg over benk kun med hjelp av
armene, og klatret opp på tjukkas for å renne ned på andre siden. Barna har blitt
veldig flinke til å vente på tur, stå i kø og ikke minst å komme seg over alle
hindrene både med og uten voksenstøtte.
Vi ser mer og mer at barna trenger å deles i mindre grupper for å få en bedre
lek. Vi deler derfor barna en del og lukker dører mellom gruppene. Dette gir en
mye bedre lekero, barna leker bedre, det er mindre virring rundt på avdelingen
og vi får bedre tid til å se hvert enkelt barn. Gruppene varierer og vi prøver alltid
å tenke gjennom hvem som er sammen med hvem og hvem som godt kan være
litt fra hverandre i disse gruppene.

Februar
I februar skal vi i gang med noe helt nytt. Vi skal ha et prosjekt som er drevet av
deltakerne, altså barna. Vi er veldig spent på hvordan dette vil gå på liten
avdeling, men vi er åpne for å prøve. For å drive prosjektet fremover er det
viktig at vi i personalet har gjort oss opp noen tanker og idéer på forhånd tilfelle
barna ikke har noe å komme med eller prosjektet stopper opp.
Tema for prosjekter er TEPPE
1.februar får vi inn et nytt teppe på avdelingen, så er prosjektet i gang. Vi skal få
ett teppe på Tornerose, men verken barn eller voksne vet hvilket teppe det er
snakk om før samlingen torsdag 1. februar. Vår plan er at vi tømmer det ene
rommet for leker og gjør dette om til et prosjektrom denne måneden. Prosjektet
skal vare frem til midten av mars, eller til vi ser at det ikke lenger fenger barna.

Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i
barnehagen Rammeplan for barnehagen, s 27 (2017)
Dette blir en og en halv måned med medvirkning hvor vi voksne virkelig går ut
av komfortsonen og ikke vet hva som kommer. For å drive prosjektet fremover
kreves kontinuerlig observasjon og vurdering, og vi skal prøve å jobbe på en
måte som er helt ny for oss alle. Ettersom at februar blir prosjektmåned har vi
ingen månedsplan denne måneden.

Karneval
Fredag 23. februar er det karneval i barnehagen. Vi lager kostymer til karnevalet
i barnehagen, så det er ikke noe dere foreldre trenger å tenke på.

Språksamlinger
Selv om vi har prosjekt, så vil vi ha språksamlinger. I februar har vi valgt å ha
fortellingen «Løven og musa», med fokus på å hjelpe hverandre.
Fokusord og sanger tar vi som det kommer ut i fra hvordan prosjektet utvikler
seg.

Varm mat i februar:
Fredag 2.
Mandag 5.
Fredag 9.
Mandag 12.
Fredag 16.
Mandag 19.
Fredag 23.
Mandag 26.

Fiskeburger med salat
Kyllingstrimler i mild karrisaus med ris og brokkoli
Taco
Lys lapskaus med pølser
Kjøttboller, pasta, brun saus og grønnsaker
Hjemmelaget tomatsuppe med egg og makaroni
Lasagne
Kjøttboller, brun saus, gulrot, blomkål og potet
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