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Brukerundersøkelsen
Nesten alle har svart på undersøkelsen i år. Det setter vi veldig pris på, for det gir oss best
oversikt over hva dere mener. Tusen takk for det. Når det kommer til resultatet av
brukerundersøkelsen så har vi fått rekordgode resultater. Det er veldig kjekt for oss å se at
dere setter pris på arbeidet vi gjør, og at dere føler dere ser veldig mye av det vi gjør.
Vanligvis skriver vi litt her om hvordan vi skal forbedre oss på områdene som scorer litt
dårligere enn andre, men i år har vi ingen punkt som skiller seg negativt ut. Vi satt oss
derfor ned for å snakke om hva vi tror vi gjør rett. Vi føler først og fremst at vi har en veldig
god dialog med alle foreldre, noe som gjør samarbeidet mye lettere og bedre. Vi er åpne
med hverandre, tar en telefon hvis det er noe vi lurer på og snakker godt sammen med
dere i henting og levering. Vi setter veldig pris på at dere ikke er redde for å spør hvis dere
lurer på noe og at dere deler mye med oss, så bare fortsett med det. For oss er det også
absolutt en fordel at vi har en del søsken på avdelingen slik at vi kjenner mange familier
godt fra før. Den gode dialogen gjør også at vi ofte vet hva dere ønsker og vi gjør vårt beste
for å tilfredsstille flest mulig ønsker og behov, både når det gjelder barna og dere foreldre.
Vi har også jobbet mye med å sette ord på hva vi gjør både i månedsbrev og dagsreferat.
Dette er noe vi aldri kan bli gode nok på, så det fortsetter vi å jobbe med.

Januar
Eirik har begynt inne hos oss. Han har blitt trygg på avdelingen og det ser ut som han koser
seg i barnehagen. I tilvenningen tilpasset vi avdelingen mye til han, med fokus på å skape
mest mulig rolige omgivelser. Vi tok derfor mange av de eldste ut slik at de fikk løpe og
boltre seg så mye de ville. Vi har også hatt de eldste en del på tur i små grupper. Vi
opplever at turene blir en bedre opplevelse for både store og små når vi har små grupper
på tur med en voksen hånd per barn.
Språksamlingene om gutten som hadde vondt har vært veldig kjekke. Det er en samling
med mye bevegelser og barna er helt med på alt vi gjør. Vi har hatt litt mindre samlinger
enn planlagt, men vi har også hatt et par spontane språksamlinger fordi barna har hatt lyst
til å ha samling.
I førstehjelpsuka ble det mye fin lek inne på «sykehuset». Barna fikk hilse på Henry som
hadde klemt hånda i døra, falt av sykkel og slått hodet i en stein. De er veldig interesserte
når vi snakker om dette. Fokuset med Henry er å spør hva som har skjedd, hente en voksen
og hva den voksne gjør for å hjelpe. Henry var på besøk på ny onsdag 30. januar med
samme gode responsen fra barna. Førstehjelpsuka ble avsluttet med bamsedag. Det er
veldig stas å ha bamsen med i barnehagen og ta den med til doktoren hvor den får plaster
og medisin.
Det har vært en del småsykdom blant barna denne måneden. Vi har derfor fortsatt med å
ha pålegget borte fra bordet og smurt mat til barna. Vi kommer til å fortsette med dette så
lenge vi føler at det er mye snue, hosting og nysing.

På IKT-mandag med Bukkene var det løver som var tema. Vi så på ekte løver og løvenes
konge på storskjerm. Barna ble malt i ansiktet som løver, krøp rundt på alle fire og lekte
løver. Litt dramatisering som innledning til dramaprosjektet vi skal ha i februar.
Barna har deltatt i matlaging to ganger denne måneden. Til Polsk suppe hjalp de Siri å
skrelle og kutte opp grønnsaker til suppa fra morgenen av. Vi bakte også rundstykker
sammen med Bukkene når vi hadde tomatsuppe. Veldig kjekt å bake med barna, og alle
som var våkne fikk være med.

Februar
I februar har vi felles tema i hele barnehagen. Tema for måneden er drama. På
fellesrommet rigges det til en scene som hver avdeling kan bruke på fellesrom-dagene.
Ellers er det opp til hver enkelt avdeling hvordan vi vil jobbe med temaet.

«Personalet skal motivere barna til å uttrykke seg gjennom
musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi
dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer»
Rammeplan for barnehagen, 2017 s. 53

Drama i barnehagen handler først og fremst om lek, å øve seg på å ta
roller og fortellerkompetanse. Gjennom å dramatisere eventyr får
barna leke ut noe de er godt kjent med og gjøre det til sitt eget. De
får et nærere forhold til eventyret og en bedre forståelse av det.
Barna gjør seg også mange relasjonelle erfaringer i dramatiseringen i
form av å vente på tur, dele, hjelpe hverandre, og mye mer.
På Tornerose er barna veldig glad i eventyr. Vi har diskutert litt
frem og tilbake og kommet frem til av vi ønsker å presentere flere
eventyr for barna i løpet av måneden og fordype oss litt ekstra i
det som fenger barna mest. Vi skal også lage kostymer til
karnevalet ut ifra tema. Månedsplanen for februar lar vi stå relativt
åpen for å være fleksible og kunne legge planer ut ifra hva vi ser at
fenger barna mest.
Månedens eventyr:

- Skinnvotten
- De tre små grisene
- Geitekillingen som kunne telle til 10
Vi ser frem til en eventyrlig måned.

Info
- Therese har vært tilbake i 20% stilling i januar og øker til 50% i februar.

Aldona, Anita, Therese, Emilie, Siri og Line

1.
Fellesrom

Varm mat:
Fiskesuppe
4.
Tur

5.
Morgentrim

6.

7.

Varm mat: Grove
Horn med ost og
skinke

Varm mat: Potetog purreløksuppe
med bacon
11.
Tur

12.

13.

14.

Morgentrim

19.
Morgentrim

20.

21.

26.
Morgentrim

27.

28.

Varm mat:
fiskekaker med
potetstappe, hvit
saus og råkost
25.
Tur

Varm mat: Pasta
bolognese

15.
Fellesrom

Varm mat:
Havregrøt

Varm mat:
kjøttboller, brun
saus, gulrot,
blomkål og potet
18.
IKT

8.
Fellesrom

22.

