Periodeplan for ekornbarna
august og september 2020

Velkommen!
Først vil vi ønske alle barn og foreldre velkommen til et nytt
barnehageår i Øverland barnehage, fylt med lek, omsorg, vennskap og
morsomme opplevelser. Vi håper alle har hatt en strålende sommer.

Hva skjer i august og september på ekorngruppen:
Tilknytning
I år er ekorngruppen satt sammen av 7 barn som har gått i barnehagen i et år og 2 nye barn,
så noen kjenner barnehagen og hverdagene i barnehagen, og for noen er hverdagene nye.
For de nye barna er det mange nye inntrykk, og mye nytt og bli kjent med. Stedet, oss
voksne og barna på gruppen skal de bli kjent med og trygge på. Det er naturlig at også de
som ikke er nye trenger litt tid på å komme tilbake til hverdagen igjen etter en lang ferie. Det
er lenge siden de har vært i barnehagen og sett oss voksne og hverandre. Vi vil bruke den
første tiden på at alle blir trygge og fortrolig på hverdagen. Vi vil ha fokus på rutiner, og ved
å gjøre hverdagssituasjonene likt hver dag vil dette gjøre dagene forutsigbare, noe som
bidrar til trygghet. Vi vil fremover nå starte dagene inne på avdelingen, før vi går ut ca 08.30.
Vi har utelek til ca 10.15, da går vi inn, skifter bleier og har samlingsstund, og spiser lunsj ca
kl 11. Etter maten er det soving for de som trenger det, og utelek. Ca. 14.30 spiser vi mat og
frukt, og utelek til 16.30.

Smittevern
I forhold til smittevern så er vi fortsatt på gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at vi må
følge en del smittevernregler. Det er nå lov for foreldre å komme inn i garderoben, og å følge
barna inn. Det er likevel viktig at det ikke blir mange i garderoben om gangen. Det er derfor
ikke lov med flere enn tre foreldre i garderoben samtidig. Ser dere at det er tre foreldre der
når dere kommer, ber vi dere vente utenfor til en kommer ut. Det er også viktig at dere
vasker hendene eller tar på antibac på dere selv og barna deres når dere kommer til
barnehagen. Hvilket nivå vi er på, kan raskt endre seg, og det vil komme ny informasjon om
det skjer. På gult nivå bør man blandes minst mulig med barn fra andre kohorter. Søsken
som er med inn ved levering og henting, bør så langt det lar seg gjøre holde avstand til de
andre ekornbarna, og ikke leke med lekene inne på avdelingen. Vi ber om forståelse for
dette. Barnas sikkerhet og behov for omsorg vil alltid komme først.

Gruppen vår, fra jeg til vi

Et tema i september er gruppen vår, fra jeg til vi. Her vil vi ha
fokus på å skape gruppetilhørighet, og at alle barna skal føle seg trygge i barnehagen og på
hverandre. Alle barna skal oppleve seg selv som en viktig del av gruppen. Vi vil bruke mye
sang, hvor vi blant annet synger om hvert enkelt barn, og vi har sanger hvor vi får gledesfylte
opplevelser sammen som gruppe. Vi har startet opp med samlingsstund med sangposer og
sanger som mange av barna kjenner, og vi ser at de deltar med engasjement og stor glede. Vi
vil også introdusere noen nye poser med sanger, eventyr eller andre saker knyttet til temaer
vi holder på med. I utetiden vil vi på ekorngruppen ha aktiviteter hvor alle samles rundt
samme fokus. Vi undersøker naturen og det som skjer her ute, vi har naturbingo i skogen, vi
følger med på livet i maurtua og andre småkryp vi finner. Vi tar også med oss saker ut, som
fallskjermen, baller og dyr og har lek sammen med dette. Felles aktiviteter er også med på å
skape trygghet og samhørighet i gruppen.

Turer.
Vi så i våres at barna stortrivdes på tur, og de viste stor glede hver gang det var tid for en
utflukt. Vi vil i tiden fremover gå turer i nærområdet og utforske naturen rundt oss. Vi vil
legge opp disse turene ut i fra barnas forutsetninger, det er opplevelsen som er sentral for
oss. På turdagene vil vi samarbeide med harene og dele barna etter alder, slik at de eldste
går på turer, og de yngste har aktiviteter i barnehagen. Vi vil gå blant annet til arboretet,
bjørnehulen og til grønnsakshagen hvor vi også kan hilse på hønene og hanene.
Forandringene som skjer i naturen følger vi også med på. Vi bruker sansene til å oppleve
nærområdet vårt. Hvordan ser naturen rundt oss ut? Ser vi noen småkryp på vår vei? Hører
vi noen fugler?

Lek og aktivitet med haregruppen.
Ekorngruppen er satt sammen av 6 barn født i 2018 og i 3 barn som er født i 2019. Vi vil dele
gruppen noe i aktiviteter og på turer. Vi vil da samarbeide med harene, og dele barna i
aldersgrupper. På denne måten kan vi tilrettelegge turer og aktiviteter som passer alle
barna, og det bidrar til å skape gode relasjoner også på tvers av gruppene, som vil gå
sammen når de kommer opp på loftet.

Bærekraftig fremtid og grønnsakhagen
Bærekraftig fremtid er et tema vi jobber med tverrfaglig og gjennom hele året. Dette tema
henger nært sammen med hvordan mat blir til, hva et frø trenger for å spire og gro, og
hvordan vi kan ta vare på livet i naturen rundt oss. I våres ble det sådd både i såkassene ute i
barnehagen og nede i grønnsakshagen vår på Øverland gård. Såkassene er ekorn og harer
sitt ansvar, og vi vil i tiden fremover fortsette å stelle med og høste fra disse. Vi vil også ta
turer ned til grønnsakshagen. Med en sanselig tilnærming følger vi prosessen fra frø til ferdig
grønnsak. I snakker om og benevner det vi opplever når vi lukter, smaker, ser og kjenner på
jord, vann, grønnsaker osv. På denne måten får barna førstehåndserfaring med hvor maten
kommer fra, og hva et frø trenger for å spire.

Kildesorteringsdag og grønn uke
I uke 36 skal vi ha en grønn uke, hvor vi har ekstra fokus på hvordan vi kan ta vare på
naturen og miljøet rundt oss. Vi vil blant annet ha aktiviteter knyttet til gjenbruk. Hva kan
brukes om igjen? Hva kan denne bli til? Ved å undersøke og å utforske sammen får barna
erfaring med at en ting kan brukes på flere måter, og at noe gammelt kan bli til noe nytt.
Uken sparkes i gang med en kildesorteringsdag, hvor vi har lek og aktiviteter til tema.

TETT PÅ
Øverland barnehage er i år med på et forskningsprosjekt som heter TETT PÅ, som er et
kvalitetsutviklingsprosjekt i Bærum kommune. Målet er at de ansatte skal bli enda bedre til å
fremme barnas trivsel, læring og språkutvikling i hverdagen. I TETT PÅ skal CLASS (Classroom
Assesment Scoring System) brukes som verktøy for å måle og å forebedre kvaliteten i
Bærumsbarnehagen. Følgende områder, og kvaliteten på disse, blir det fokusert på:
emosjonell støtte, organisering av avdeling og støtte til læring og utvikling. Disse tre
domenene deles igjen opp i åtte dimensjoner. Dette er det samme verktøyet som ble brukt i
Trygg før tre, som mange av dere kjenner fra før, så for oss blir det en slags videreføring av
dette arbeidet. Det vil komme informasjon underveis om hvilken dimensjon vi fokuserer på
nå, og hvordan vi jobber med dette. Vi gleder oss til et spennende og lærerikt prosjekt

Brannvernuke.

I uke 38 er det brannvernuke. Vi vil da høre på brannalarmen og bli kjent med
denne lyden. Vi vil også øve på hva vi gjør når den ringer. Vårt mål er at barna skal få erfaring
med hva den lyden er, og hva vi skal gjøre når den ringer.

Mat i barnehagen.
I uke 39 er det satt opp matuke. Grunnet korona, og at vi nå er på gult nivå er denne avlyst
inntil videre. Vi vil komme tilbake til dette dersom det kommer til grønt nivå.

Viktige datoer:
13. og 14. august: Planleggingsdag, barnehagen er stengt
3. september: Kildesorteringsdag
Uke 36: Grønn uke
12. september: Foreldremøte- dette kan bli avlyst grunnet korona
Uke 38: Brannvernuke

Vi gleder oss til et spennende år på ekorngruppen fylt med lek, vennskap og gode
opplevelser. Glade hilsener fra Lene, Elin, Maria, Grete og Maria.

