PURKTRØA
GÅRDSBARNEHAGE

LIV OG LATTER,
LEIK OG LÆRING

ÅRSPLAN
2020 – 21

TEMA:
PULVERHEKSAUNIVERSET

VELKOMMEN TIL
PURKTRØA
GÅRDSBARNEHAGE
Purktrøa gårdsbarnehage startet opp med ei avdeling høsten
2004. Gårdsbarnehagen ligger ved Voll gård på Skogn. Januar
2008 var etterspørselen stor, så da starta vi opp
småbarnsavdeling. Litjpurka lå da på Bolstad gård, nær nabo
til Voll. Ny barnehage sto ferdig våren 2020. Nå er begge
avdelingene samlet under samme tak☺
Storbarnsavdelinga Storpurka er godkjent for barn fra 2-6 år.
Småbarnsavdelinga Litjpurka er godkjent for barn fra 0 år.
Purktrøa Gårdsbarnehage eies og drives av Mariskostiftelsen
Alstadhaug menighetsbarnehager. Purktrøa Gårdsbarnehage
gikk inn i Marisko 01.01.2019. Barnehagen skal drives i
samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og
vedtekter.
Purktrøa gårdsbarnehage ligger i landlige omgivelser med
bondegårder på alle sider. Vi har tilgang på skogsområder,
store åkerområder og ei elv som renner like nedenfor
Purktrøa. Det er 3 km. til Skogn sentrum.

MÅLSETTING: I
PURKTRØA SKAL VI
SIKRE BARNET GODE
UTVIKLINGS- OG
AKTIVITETSMULIGHETER
I NÆR FORSTÅELSE OG
SAMARBEID MED
BARNETS HJEM.

LIV OG LATTER,
LEIK OG LÆRING
STÅR SENTRALT
HOS OSS

Ansatte i
Storpurka og
Litjpurka
Carine Munkeby
Ped.leder

Nina Reitan
Fagarbeider

Jan Isak Wassdahl
Ped.leder

Sigri Haugberg
Ped.leder –
mammaperm.

Ingebjørg
Mikalsen Styrer

Sandra M.Lien
Ped.leder

Tine K. Veimo
Fagarbeider

Wenche Rønning
Fagarbeider

Marte R.Holberg
Assistent

Birgit Myhr
Assistent

Trude Stokkan
Assistent

Renate Hovdal
Ped.leder/styrer

Marte H.Ringstad
Ped.leder/styrer

Anita S. Rygg
Assistent

Margit Olea Moen
Assistent
Permisjon

Gunn Anita
Olsen
Assistent

Marita Alfsen
Dyreansvarlig

KONTAKTINFORMASJON:
Purktrøa Gårdsbarnehage
Grytesveien 91
7620 SKOGN
TLF: 74 09 51 60
Mail: purktroa@purktroa.no

PERSONALSAMARBEID:
Respekt for hverandre
Vi er forskjellige, og vi utfyller hverandre
Vi er like verdifulle i et fellesskap.
Vi må gi og motta informasjon som inngår i arbeidet i
barnehagen.
Klargjøre mål og innhold for det pedagogiske arbeidet i
barnehagen
Evaluere arbeidet i barnehagen og personalsamarbeid MINST to
ganger pr. år.
Medarbeidersamtaler og veiledning gjennomføres en gang pr. år.

LEDERSKAPET – HVORDAN JOBBER VI :
Her jobber vi kontinuerlig for å utvikle oss - for å bli «best i klassen»
Stadig blir det sendt rundt aktuelle artikler angående barn – samarbeid – omsorg
– medvirkning m. m. Her må personalet kvittere at de har lest.
Lederteam en dag annenhver uke, samt avdelingsmøter en dag annenhver uke.
Pedagogisk ledermøter annenhver uke der bl.a. månedsplaner og vaktlister
samkjøres.
Medarbeidersamtaler med ansatte og styrer en gang pr. år.
Veiledning skjer to ganger pr. år. Pedagogisk leder har samtaler med assistenter og

fagarbeidere. Styrer har samtaler med pedagogisk leder.
Skolering og oppdatering av personalet skjer gjennom satsingsområdene som
Levanger kommune har.
Ellers har vi aktuelle temaer – diskusjoner i personalmøter og planleggingsdager.

PLANLEGGINGSDAGER
Det er 5 planleggingsdager i løpet av
barnehageåret.
2020-21 har følgende dager:
*mandag 17.august-20
*mandag 23.november-20
*fredag 15.januar-21
*mandag 15.mars-21
*onsdag 30.juni-21
DA ER BARNEHAGEN STENGT!!

STORPURKA

Dagsrytmen
LITJPURKA
7.00: Barnehagen åpner. Personalet tar imot i gangen. Barn og
foreldre skal føle seg velkommen.
7.45-8.45: Frokost med god tid. Barnehagen serverer
havregrynsgrøt. Start dagen med en sunn og næringsrik frokost
så får du god energi til å ta fatt på dagens gjøremål:)
9.00: Påkledning -øvelse gjør mester. Fin mulighet til
begrepslæring.
9.15: Vi deler i grupper – tur, inneleik, uteleik, forming,
dyrestell, rånegruppe –vi utforsker og er nysgjerrig sammen i
gruppa vår.
10.45:Fingervask og bord-vers før lunsj. Vi får reine fingre før vi
spiser, vi sitter rolig ved bordet, synger takk-for-maten-vers
når alle på bordet er ferdig. Vi lærer oss å takke for det vi har
fått.
12.00:Bleieskift og legging. Godt å legge seg med tørr bleie, og
det er viktig for alle små superhelter å få litt kvile og kos.
14.00:Frukt- og grøntmåltid. Rånegruppe/dyregruppe tilbake.
Frileik ute/inne -vi observerer og ser på hverandre, leiker med
hverandre og deler med hverandre. Gode venner er godt å ha.
16.00: Barnehagen stenger. Alle hjelper til med å rydde litt før de
drar -hjelp oss å minne barna på dette før dere drar:) Takk for i
dag.

7.00: Barnehagen åpner. Personalet tar imot i gangen. Barn og
foreldre skal føle seg velkommen.
7.30: Frokost med god tid. Barnehagen serverer havregrynsgrøt
Start dagen med en sunn og næringsrik frokost så får du god
energi til å ta fatt på dagens gjøremål:)
9.00: Vi fordeler oss i grupper, og de første starter med
påkledning. Vi øver på å bli mest mulig selvstendig.
9.30: Gruppeaktiviteter –vi utforsker og er nysgjerrig sammen.
11.00:Fingervask og bord-vers før lunsj. Vi får reine fingre før vi
spiser og vi lærer å vente på tur. Vi sitter rolig ved bordet,
synger takk-for-maten-vers når alle på bordet er ferdig -vi
lærer å takke for det vi har fått. Til slutt rydder vi av bordet
sammen.
12.00: Går på do, kler på oss og går ut. Det er viktig med rutiner
og hygiene. Ute har vi frileik, eller gruppeaktivitet -vi lærer og
vi mestrer!
14.00: Frukt- og grøntmåltid. Sunt påfyll for å fortsette dagen
med vennene våre. Rånegruppe/dyregruppe tilbake. Gøy å møtes
igjen og fortelle om dagens opplevelser -små og store.
16.00:Barnehagen stenger. Alle hjelper til med å rydde litt før de
drar -hjelp oss å minne barna på dette før dere drar:) Takk for i
dag.

Gruppene
våre

Dyregruppa:
Hver dag er en av gruppene i fjøset for å stelle,
fli og kose med dyra våre. Akkurat nå bor
undulatene Petter, Pilla og Pelle, kaninen Kira og
hennes 5 kaninunger, marsvinene Mango og Per
Pusling, hønene og kyllingene i fjøset. Utenfor
bor grisene Ænar og Stænar. Gruppen som har
fjøsstell, spiser lunsj i fjøset – og det er lek både
ute og inne i samsvar med stell av dyrene.
Hesten vår Sol, bor hjemme hos dyreansvarlig
Marita. Marita kommer til barnehagen med Sol,
slik at barna får være med på stell av henne. Det
er også muligheter for en ridetur☺
Vi ser at gjennom denne gruppen lærer barna å
ha respekt for dyrene, får kjennskap til dem,
opplever mestring, blir trygge og tar ansvar. Vi
gir omsorg, og får masse kos og glede.

Rånegruppa:
Ei gruppe fra hver avdeling går på
tur i nærmiljøet sammen på
mandag, onsdag og fredag, med en
voksen fra hver avdeling. Vi
fordyper oss i månedens tema,
spiser sammen og leker sammen.
Målet for rånegruppa er å styrke
samarbeidet mellom avdelingene,
lette overgangen mellom liten og
stor avdeling, samt gi barna gode
naturopplevelser i gruppe.
Rånegruppa har egen månedsplan.

Husgruppa:
En eller to av gruppene blir igjen
i bhg. Vi har samlingsstund og
fordypning i temaet vårt, samt
frileik. Her varieres det på å
være inne eller ute. Her ser den
voksne etter hva barna har i
fokus, tema og hva den voksne
ser som nyttig for gruppa –
barns medvirkning. Vi ønsker å
skape trygghet og stabilitet for
barna. Litjpurka har sovetid
etter lunsj, mens Storpurka kler
på og er ute fram til henting.
Det finnes ikke dårlig vær, bare
dårlig klær:)

Barna er inndelt i faste
leikegrupper som vi har i ca to
mnd før vi setter sammen nye
grupper. I Litjpurka blir
gruppene vurdert nøye ut fra
barnas behov og alder. I
Storpurka setter vi i større
grad gruppa sammen på tvers
av alder –de små lærer fra de
større. I små grupper får barna
noen faste å forholde seg til
over tid, og alle i gruppa har
mulighet til å bli godt kjent
med hverandre. Vi lærer å leike
sammen, vi får utfordringer og
vi mestrer sammen:) Vi ser at å
være inndelt i små grupper er
med på å skape trygghet.
Kjøkkengruppa:
Hver dag er ei gruppe fra hver
avdeling sammen på kjøkkenet. I vår
nye barnehage, er kjøkkenet en
større del av arealet til barna. Det
vil bety at vi kommer til å ha en
blanding av matlaging, og andre
aktiviteter når man er på
kjøkkengruppe. Når det er
matlaging, er barna med – og det er
sesongens råvarer som står i fokus.

Rammeplanen sier: Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg
erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å
begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en
god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.
Purktrøa Gårdsbarnehage har et eget
førskoleopplegg med egne planer og
målsettinger. Vi har leiken som hovedfokus
for læring og utvikling. Pedagogisk leder
Carine har ansvaret for overgangen mellom
barnehage og skole. Vi har førskole hver
tirsdag.
Målsettinger for førskolearbeidet:
- Forberede god overgang mellom barnehage
og skole –vi blir kjent med hva skole
innebærer
- Skape samhold i førskolegruppa -gode
venner er trygt å ha
- Jobbe aktivt med vennskap og
konfliktløsning
- Selvstendighet. Ta ansvar for sitt, og
“klare selv”.
- Skoleforberedende aktiviteter som å
fordype seg konsentrert i noe over tid,
lytte, rekke opp hånda, snakke/vise foran
andre, leke med bokstaver og tall på
varierte og praktiske måter, erfare at en
oppgave eller et spørsmål kan ha mange
ulike svar.
- Troen på seg selv og egne evner

Førskole

Aktiviteter vi har på
førskolen:
➢ Spikking og utdeling

➢

➢

➢
➢

av spikkebevis på
sommerfesten
Togtur til
Vitensenteret i
Trondheim
Turer i nærmiljøet
sammen med alle
førskolebarna på
Skogn
Besøke skolen man
skal begynne på
Hyttetur med
overnatting på
Grønningen

Klær og utstyr…året rundt…
-her er ei utstyrsliste som kan være kjekk å følge,
men på grunn av store svigninger i været er det
lurt å bruke sunn fornuft…husk å sjekk at det er
nok skift i hyllene, og yttertøy etter vær og vind…
Ekstraskift:
-strømpebukse
-sokker
-truser
-body
-tynn genser
-bukse

Hele året:
-tapebleier (personalet gir
beskjed når det er tomt)
-regntøy
-støvler/dock boots
-solkrem/kuldekrem (hvis
behov)

Klær til våren:
-fleeceklær
-parkdress
-tynn lue
-buff
-tynne votter
-gore-tex sko

Klær til vinter
og kulde:
-tykke ullklær
-ullsokker
-tykk lue
-buff
-votter (gjerne
flere par)
-varme sko
-tykk
vinterdress

Klær til sommeren:
-shorts
-t-skjorte
-joggesko/sandaler
-caps/sommerhatt
-tynn genser
-tynn bukse

Klær til høst:
-tynn ull/
fleeceklær
-parkdress
-lue
-tynne votter
-buff

Soveutstyr:
-vogn
-voksipose/dyne
(etter årstid)
-myggnetting
-regntrekk
-kos
-smokk

Husk å
merk alle
eiendeler

Foreldresamarbeid
Barna i Purktrøa er foreldrenes og personalets møtepunkt
og felles interesse. Foreldrene skal kjenne at de overlater
barna til noen som virkelig bryr seg om og legger merke til
dem. En aktiv interesse for barnas liv i barnehagen er
viktig for at kommunikasjon mellom foreldre og personalet
skal bli god. Den daglige kontakten ved levering og henting
er viktig –både for oss som jobber i barnehagen, men også
for barna og dere foreldre. Det er her vi kan komme med
små episoder fra barnehagehverdagen, som dere kan bygge
videre på og samtale med barna om rundt middagsbordet,
eller før leggetid –det er godt å kjenne at noen bryr seg om
en, og spør «hvordan har du hatt det i dag da?» / «hva har
du gjort i dag da?»

Evaluering av årsplanarbeidet i barnehagen skjer på hvert
foreldremøte, altså to ganger hvert år. ALLE skal være
deltakende; barn, foreldre og ansatte. En bred medvirkning
er viktig for å belyse og å få evaluert alle områder i
barnehagens hverdag og planer. Vi ønsker å få inn flest
mulig synspunkt fra barn og voksne, for stadig å kunne bli
en bedre barnehage.

Barnehagen må være lydhør for foreldrenes
forventninger og ønsker både som
enkeltpersoner, og som gruppe. Foreldrene er
medvirkende både gjennom deltakelse i
foreldreråd og samarbeidsutvalg. Alle barnehager
skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg for
å sikre samarbeidet mellom barnas hjem og
barnehagen.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende,
kontaktskapende og samordnende organ.
Foreldrerepresentanter valgt for 2020/2021 er:
Litjpurka:
Purktrøa:

Kommunikasjon, språk og tekst:
- Oppleve spenning og glede
gjennom høytlesning, fortelling,
sang, samtaler og lydbøker.
- Tørre å ta ordet, spille en rolle i
teater/samling.
- Varierte formidlingsmetoder, bruk
av konkreter, lytte og vente på
tur.
- Utforsker gjennom å leke med
språk, symboler, tegning og tekst

Kunst, kultur og kreativitet:
- Ulike samlingspunkter avdelingsvis
eller felles – temasamlinger
- Skape rom og lage rekvisitter til
Pulverheksa
- Musikk, dans og dramatisering
- Pynting til ulike tema og
årstider..høst, advent, jul, vinter og
vår..
- Lek og utforsking av ulike materialer:
hva finner vi i skogen? Vann blir til is
– kan igjen bli en lykt…

-

-

Natur, miljø og teknologi:
Vi følger livet på gården, hva
gjøres til ulike tider?
Friluftsopplevelser året rundt
Fokus på gode opplevelser ute
året rundt
- Lære av og om naturen –
hvordan ta vare på?
Spikking, saging, telle, grave,
løfte, lukte, smake?

Slik jobber vi med fagområdene
Årets tema: PULVERHEKSA UNIVERSET
Årets tema flettes inn i de ulike
fagområdene, og inn sammen med de
andre områdene vi jobber med i
hverdagen – vi lærer av Pulverheksa,
og Pulverheksa lærer av oss.

Kropp, bevegelse, mat og helse:
- Vi lærer om produksjonen av mat, og
veien fra mat til måltid. Grisen i fjøset
blir til…..? Elgen i slakteriet blir til…?
Plommene på treet kan vi bruke til…?
Potetene vi satte i jorda før ferien, hva
gjør vi med dem...?
- Vi er ute hver dag – noen hele dagen.
- Ta del i et teaterstykke, og vise frem
til andre
- Bålmat, utekjøkken, kjøkkengruppe

Nærmiljø og samfunn
- Vi utforsker barnehagens områder,
skogen vår, hos naboen, bekken…
- Oppleve glede med å gå på tur sammen
- Dyrene i barnehagen, dyrene i skogen
- Jakt
- FORUT prosjekt med basar som
avslutning – vi kan hjelpe andre
- Leke ute i ulike årstider
- Tradisjoner gjennom året
- Turer rundt på Skogn og Levanger

Antall, rom og form:
- Rydding – sortering
og plassering
- Samtaler om
former, mønster og
begrep: over, under,
foran, bak, farger,
antall, ulikheter,
problemløsning,
- Eventyr, «Kim`s lek»,
spill
- Turer ute – vi teller
trær, hva flyter og
hva synker?
- Former og
mønster…hvor
finner vi det..?

Etikk, religion og
filosofi
- Jobber med ulike
kristne tema;
skapelsen, Gud
skapte, Jesu liv på
jorden, høytidene
- Samtaler om små
og store tema, lar
barna være
nysgjerrige
- Likheter og
ulikheter i et
fellesskap
- nestekjærlighet

AUGUST

Det du tror om meg,
slik du er mot meg,
hvordan du ser på
meg,
hva du gjør mot meg,
slik blir jeg.

Rammeplan sier :

Barnehagen skal i samarbeid med
foreldrene legge til rette for at barnet
kan få en trygg og god start i
barnehagen. Barnehagen skal tilpasse
rutiner og organisere tid og rom slik at
barnet blir kjent, etablerer relasjoner og
knytte seg til personalet og andre barn.

Tema: OPPSTART –VELKOMMEN TIL ET NYTT

BARNEHAGEÅR☺

Mål: vi blir kjent med hverandre, dyra våre og barnehagen
vår. Vi skaper trygghet for alle, både barna, foreldrene og
personalet.
Vi ønsker å skape gode dager for alle…når vi er trygg har vi
det godt☺

Bok: Pulverheksa får besøk og
Pulverheksa på fisketur
Sanger: O du som metter liten fugl,
For helse glede, Pulverheksa
Abelone, Hvem har skapt, Nede i
bingen, Ka ska vi gjør i dag…

SEPTEMBER

Hvem er Pulverheksa?
Pulverheksa er Norges snilleste heks. Hun
bor i Pulverskogen sammen med katten
Hokus og kråka Pokus. Pulverheksa er
løsningsorientert, positiv, og historiene har
fine budskap som vi kan lære noe av. Blant
annet: forståelse, nestekjærlighet, respekt,
og håndtering av utfordrende situasjoner.
Pulverheksa i Purktrøa:
Gjennom året skal barna vise Pulverheksa
hvordan det er i barnehagen. Vi tar henne
med i hverdagen, i skogen vår, i fjøset og
steller dyrene, jakt og slakting,
samlingsstund og i leiken…kanskje kan vi
lære noe av Pulverheksa…eller kan
Pulverheksa og vennene lære noe av oss??

Mål:
Barna skal få mulighet til å
oppleve glede over ulike
formidlingsmetoder av
bøker. Vi skal skape et miljø
hvor barn og voksne daglig
opplever spenning og glede
ved høytlesning, fortelling,
sang og samtale.
Bok:
Pulverheksa får besøk.

På foreldremøtet i september
inviterer vi foreldrene til
idèmyldring rundt temaet vi
skal jobbe med. For 2020/2021 er
temaet: PULVERHEKSA
UNIVERSET:
Idèene foreldrene kommer med,
baker vi inn i planleggingen av
vårt pedagogiske arbeid.
6 ganger i året lager vi en
rapport som viser hvordan vi
jobber, og hva som har
interessert oss akkurat da.
Denne rapporten sendes ut til
foreldrene, samt henges opp i
barnehagen. Når barna får vise
bilder fra sin egen hverdag, kan
det sette igang en dialog som
igjen kan være interessant for
barnehagen å få høre om. Hva
sier barnet hjemme om det vi
gjør i barnehagen? Får vi noen
nye tanker? Var det noe vi
syntes var ekstra spennende,
eller er det noe vi undrer oss
over?

FORUT – barn hjelper barn
Purktrøa har deltatt i FORUTs
BARNEAKSJON i over 30 år. Dette
er vi naturligvis stolte over, og
har også i år meldt oss på☺
I år heter barneaksjonen:
NANAH OG SJIMPANSESKOGEN.
Denne måneden jobber vi med det
temaet. Vi avslutter med en
basar, der pengene går til årets
aksjon. Barna lærer gjennom
fortellinger, eventyr, musikk, og
video – og får på den måten
kjennskap til hvordan barn kan ha
det andre steder i verden.
Mål: Barna skal få muligheten til å oppleve
glede over ulike formidlingsmetoder av
bøker. Vi skal skape et miljø hvor barn og
voksne daglig opplever spenning og glede
ved høytlesning, fortelling, sang og samtale.

Bok:
Pulverheksa og Krokodillen
Sanger:
En mann og hans hund
Jesus elsker alle barna

OKTOBER

Høst på barnehagen.
Hverdagen på barnehagen vil
preges av arbeidet med
Forut aksjonen.
Samtidig vil det foregå mye
rundt oss her på Voll gård.
Ny årstid – høst – jakt – elg
kommer inn i slakteriet –
dette må vi selvfølgelig få
med oss og delta på.
Da er det godt å ha
gruppedeling – slik at alle
barna får være med på de
ulike aktivitetene.

NOVEMBER

Purktrøa gårdsbarnehage
har utvidet kristen
formålsparagraf. Vi har
fokus på gode verdier og
holdninger,
nestekjærlighet, likeverd,
respekt for andre, vi tar
vare på og takker for det
vi har fått, vi hører
fortellinger fra bibelen,
synger kristne sanger og
er på besøk i kirka. Dette
mener vi er gode verdier
å få med seg og ta med
videre i livet.

I Purktrøa starter vi kristen samling på
lik måte hver gang. Det dekkes med duk,
tennes lys, og bibelen legges fram. Vi
starter med en kristen sang, og avslutter
med en kristen sang. Sang varierer etter
tema og årstid. Dette gjør vi for at det
skal være kjent for barna;

Bok:
Pulverheksa og
krokodillen
Pulverheksa trenger
hjelp til å overtale
krokodillen til å bli i
pulverskogen. Kan vi
hjelpe Pulverheksa å lage
et fint hus til
krokodillen så han vil bli
i landet og ikke reise til
Afrika?? Vi bygger både
ute og inne…

I selve samlingen bruker vi
dramatisering, dukketeater, sang og
musikk, samtaler, filosofering – her
varierer det også etter tema og årstid.

Kirkebesøk har vi flere ganger i året.
Menighetspedagogene i kirka inviterer
førskolebarna til eget opplegg i
forbindelse med høytider –vi i Purktrøa
ønsker å gi barna ulike opplevelser i alle
aldre, så vi drar også på kirkebesøk med
resten av barnegruppa

Mål: vi skal gi barna tilgang til
rom og materialer slik at barna
får uttrykke sin fantasi,
kreativitet og skaperglede.

DESEMBER

Bøker: Pulverheksa og julenissen. Diverse
julebøker…
Sanger: Lucia sangen, Et barn er født i Betlehem,
Glade jul, Esel i fra Nazaret

JULESTEMNING – hva betyr det
i Purktrøa?

Esel i fra Nazaret, si hvor skal du gå?
Esel i fra Nazaret, si hvor skal du gå?
Til Betlehem, til Betlehem der Jesus snart blir født.
Til Betlehem til Betlehem der Jesus snart blir født.

Vi lar freden og roen senke seg
i barnehagen. Vi har laget gaver
og nå skal vi kose oss med
adventssamling og
julebudskapet, luciatog, besøke
nissen på låven, høre
julefortellinger –vi leser bøker,
julesanger, baking, gløgg, og
vente i spenning på selveste
julaften. Det lukter jul i hele
huset. Hvordan lukter jul? mye
av det som foregår i desember
er basert på tradisjoner, mange
familier har tradisjoner de
gjennomfører hvert år, og noen
familier vil lage seg egne og nye
–vi i barnehagen har våre
tradisjoner, og håper at det vi
tilfører barna vil være noe de
tar med seg videre i livet.

Mål: Vi hører julebudskapet –Jesus
ble født… Vi skaper en trivelig
førjulstid med tradisjoner…

JANUAR

Bok: Pulverheksa på frossenfjell.
Sanger:
Kjære Gud jeg har det godt.

Danning og voksenrollen i Purktrøa
Det må finnes en genuin interesse for å få tak i andre
menneskers perspektiv og synspunkter, enten de er 2
eller 90 år – da kan vi gi omsorg. Hos oss ønsker vi å
synliggjøre og verdsette de ulike behovene barna har. For
å få til dette, må vi ha voksne som er tilstede i
øyeblikkene.
Vi opplever at å dele i små grupper, gir ansatte bedre
forutsetning til å se hvert enkelt barn. Da ser vi hva
hver enkelt er interessert i, og har behov for. Ved å
jobbe slik, opplever vi at det dannes en større trygghet i
gruppen – både for små og store.
Trygghet og omsorg er basis som utgangspunkt for
læring. Smågruppene gir oss også grunnlag for å se
hvordan barnegruppen fungerer i sin helhet. Vi som
voksne skal kunne utfordre barnas tenkning, og
filosofere sammen med dem. Dette ser vi blir lettere for
barna, når de er i små grupper.
Danning er først og fremst en prosess som skjer i møte
mellom mennesker. Vi reflekterer over egne handlinger
og væremåte. I Purktrøa gårdsbarnehage møtes små og
store mennesker, her møtes folk med ulik bakgrunn,
kultur, religion og utdanning. Danning er MER enn
omsorg, MER enn sosialisering –samtidig rommer
DANNING alt dette. Barna lærer i hovedsak av hverandre,
men lærer av oss voksne der vi makter å ta
barneperspektivet. Viktig med bevisste voksne som
forbilder.

Bok: Pulverheksa leter etter
Grønnskollingen.

Vi tar hverandres hender og
setter oss i ring –vi er en
masse søsken, oss skiller
ingenting. For Gud er far til
alle, og jorden er vårt sted,
og alle verdens mennesker
de er vi venner med☺

Sanger:
Vi tar hverandres hender

Mål: Vi er ulike
sammen…forskjellighet…
Vi lager karnevalstemning

FEBRUAR

Februar er karnevalsmåned.
I Purktrøa lager vi
kostymene våre selv –vi
maler litt, klipper, limer og
samarbeider, å vips har vi
lagd et superkult kostyme
til akkurat det vi har lyst å
kle oss ut som.
På selve karnevalsdagen vil
vi dele inn i grupper og lage
spennende og temabaserte
lekestasjoner.
Tema i år: PULVERHEKSA

MARS
Påske
Vi hører påskebudskapet hva skjedde...Jesus døde på
korset og sto opp fra de
døde...går det an? vi undrer
oss og filosoferer sammen
med barna.
Rammeplan sier: at
personalet skal utforske og
undre seg over
eksistensielle, etiske,
religiøse, livssynsmessige og
filosofiske spørsmål sammen
med barna.

Barns medvirkning
Bok:
Pulverheksas
Påskekrim
Sanger: En liten
kylling i egget
lå.
De trodde at
Jesus var borte.

- står sentralt for barns
danning til demokrati.
Medvirkning handler ikke om
at barnet skal ha rett til en
hver tid, men at barnet skal
oppleve seg selv som
betydningsfullt.
Hos oss i Purktrøa ønsker vi å
gi barna denne opplevelsen,
gjennom å være nær dem og
tilstede. Dette fordi barn har
ulike forutsetninger for å
uttrykke seg, og da må voksne
være der for dem. Noen barn
har språk, og noen barn har
ikke verbalt språk, men felles
er at de har en form for å
uttrykke seg. Uansett
uttrykksform – skal barna bli
hørt, bli sett og respektert.
Gjennom barnas lek, har man
store forutsetninger til å
observere alle uttrykksformene
som barna har.

Bøker: Pulverheksa
lager bursdagsfest.

Sang: Sakkeus var
en liten mann.

APRIL

Bursdagsfeiring i barnehagen☺
Vi feirer alltid med flagg ute på
trappa og henger opp ballong
på barnets plass –da er det
stas å komme i barnehagen
(samt det kan være litt ekkelt
med så mye oppmerksomhet…)
På storbarnsavdeling har en
voksen et intervju med barnet
hvor barnet forteller litt om
seg selv –dette blir skrevet ned
og lest opp samtidig som
barnet får krone, sang og
«raketter». Barnet får selv
bestemme hva han/hun har
lyst til at vi skal spise når vi
feirer dagen☺ På
småbarnsavdelinga feirer vi
også med selvvalgt mat (i
samråd med foreldre), sang,
krone og «raketter» –bursdag
er en stor dag☺
Skal bursdagsinvitasjoner
legges i barnehagehylla må
disse inkludere alle i samme
årsklasse, alle jenter eller alle
gutter. INGEN SKAL FØLE SEG
UTESTENGT!!

Tradisjoner og lek
Våren er her – vi bruker mest
mulig tid ute. Nå er det en
fin tid for tradisjonslek. Rødt
lys, paradis, hoppe tau, ta
den ring og la den vandre…
Kan du noen tradisjonsleker
som du kan lære oss?

MAI
Bok: Pulverheksa og
plageånden
Sanger:

Purktrøa,
Purktrøa,
Nøff, Nøff,
Nøff.. Alle er
vi kjempe
TØFF!
HURRAAAA☺

JUNI

Mål: tilbakeblikk –hva
har vi gjort gjennom
året? Har jeg forandret
meg…?

I Purktrøa ser vi at å
bruke ulike miljø rundt
barna, er verdifullt. Barna
deler og erfarer sammen
med andre, når de leker i
bekken, springer i skogen,
holder i ei marihøne eller
en frosk, kommer
krypende å vil sitte i
fanget – for å klare å
fange opp barnas ønsker
og behov må vi voksne
være tilstede og sammen
med barna.

Omsorg skal prege
alle situasjoner i
hverdagslivet i
barnehagen. Omsorg
skal komme til
uttrykk når barn
leker, lærer, i stell,
måltid og
påkledning. Barnet
skal oppleve
trygghet, trivsel og
tilhørighet.

JULI

Besøk i Litjpurka før
vi starter opp for
alvor ..☺

FERIE
Mål: slappe av, få
nye inntrykk, lade
batterier, spise is,
nyte SOLA, bade.
Repeat.

AUGUST

Tema: OPPSTART –

VELKOMMEN TIL ET
NYTT BARNEHAGEÅR☺
Mål: vi blir kjent med
hverandre, dyra våre og
barnehagen vår. Vi skaper
trygghet for alle, både
barna, foreldrene og
personalet.
Vi ønsker å skape gode
dager for alle…når vi er
trygg har vi det godt☺

