Presentasjon av Kråkeslottet
Velkommen til et nytt barnehageår i Kråkeslottet barnehage!
Kråkeslottet barnehage er organisert som et Samvirkeforetak (SA).
Dette betyr at alle foreldre som har barn i barnehagen er eiere av
barnehagen, og at eventuelt overskudd går tilbake til drift av
barnehagen. På årsmøtet, som alle foreldre har møte– og
stemmerett på, velges eierstyret og representantene til
samarbeidsutvalget, som forvalter driften av barnehagen i
samarbeid med styrer.
Kråkeslottet har knyttet seg til IBID, som er en interesseorganisasjon for 27 ideelle barnehager i Troms. Her skjer det faglig
samarbeid, kompetanseutvikling og veiledning.
Kråkeslottet er også medlem av Private Barnehagers Landsforbund
(PBL).
Nettside:
www.kraakeslottet.no
Facebook:
Kråkeslottet barnehage
I tillegg har foreldregruppene på hver
avdeling egen facebookside. Dette er
lukkede grupper, be ped.leder om tilgang.

Telefonnummer
Kontoret:
400 37 821
Ringelihorn: 400 38 339
Kasper:
400 39 105
Jesper:
400 39 488
Jonatan:
400 37 980

Presentasjon av Kråkeslottet
Avdelingene dette året
Ringelihorn har 24 barn i alder 4-6 år.
Kasper har 12 barn i alder 2-4 år.
Jesper har 12 barn i alder 2-4 år.
Jonatan har 12 barn i alder 0-2 år.
Fleksible gruppesammensetninger er
nødvendig på grunn av felles opptak til
barnehager i Tromsø
kommune.
Alderssammensetningene
på avdelingene vil derfor
kunne variere fra år til år.

Personalet
Styrer og nestleder er
ansatt i administrative
stillinger.
Grunnbemanning:
1 voksen per 6 barn over tre år,
og 1 voksen per 3 barn under tre år.
Vår pedagogandel er på 47%.
Ekstra bemanning: vi har noe ekstra bemanning på de fleste avdelinger og noen avdelinger kan ha støttepedagogstillinger knyttet til
seg.
Vi har også kjøkkenassistent og rengjøringsassistenter
tilknyttet barnehagen.

Kråkeslottet barnehage er øvingsbarnehage for
barnehagelærerutdanningen og mottar studenter fra
Universitetet i Tromsø.
Personalgruppa er 12 kvinner og 6 menn. Mange av de ansatte har lang yrkeserfaring. Det er en stabil personalgruppe
som har høy faglig kompetanse, og er dyktige innenfor
områdene estetiske fag, fysisk fostring og muntlig
fortellertradisjon. Dette preger de daglige aktivitetene i
barnehagen.
Dette barnehageåret er det 11 barn og flere ansatte med
flerkulturell bakgrunn. Vi har fokus på språkutvikling både
hos de enspråklige og de flerspråklige barna. Vi er en
flerkulturell barnehage som ønsker å lære om, og ivareta
ulike kulturer.
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De ansatte i Kråkeslottet
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Presentasjon av Kråkeslottet
Kråkeslottet er et stort hus med mange rom og hvert rom har sin
egen funksjon. Uteområdet gir allsidige lekemuligheter for hver
årstid. I tillegg benyttes områdene utenfor barnehagen også,
blant annet blir Valhall og Charlottenlund mye besøkt.
Vi har faste kontaktpersoner til de yngste barna: En ansatt tar seg
ekstra av barnet og gir det omsorg og nærhet i det daglige. Det er
viktig for barnets trygghet og trivsel at vi ser og anerkjenner hvert
enkelt barn.

Klubb

Organiserte aktiviteter
I barnehagen deltar barna på en del organiserte aktiviteter. Gjennom organisering og aktiv deltakelse sammen med barna i
aktivitetene ønsker vi å stimulere til undring, skapertrang og
videre lek.
Aktivitetsplaner sendes ut til foreldrene hver 4-6 uke. Etter hver
periode evaluerer vi temaarbeidet/aktiviteten og sender det ut
sammen med planer for neste periode.

Barna samles i aldershomogene grupper i klubb en fast
ukedag.
2 åringene har Museklubb
3 åringene har Katteklubb
4 åringene har Skarveklubb
5 åringene har Kråkeklubb
1 åringene er ikke i klubb, de er i aldershomogen
gruppe hver dag.

Satsningsfelt barnehageåret 2019/2020
Se Meg!
Barnehagen er i det neste barnehageåret med i siste del av prosjektet SE MEG –
Forebygging og psykisk helse i barnehagen. Dette er en arbeidsmodell kommunen tilbyr barnehager som ønsker å delta.
Arbeidsmodellen innbefatter kompetanseutvikling av barnehagens ansatte og tverrfaglig observasjon og vurdering basert på
informert samtykke fra foresatte.
Formålet er å kvalitetssikre barnehagetilbudet for å kunne iverksette tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig. I modellen etableres tverrfaglig team bestående av barnehagens samarbeidspartnere som helsestasjon, PPT.
Det gjennomføres observasjoner av teamet i barnehagen i løpet
av en uke pr barnehageår.
I etterkant samles teamet og barnehagens ledelse, for gjennomgang av observasjonene. Her vil eventuell videre oppfølging avklares. Barn som har behov for det skal få forpliktende, samlet
og koordinert hjelp.
Arbeidet utføres i nært samarbeid med foresatte, for eksempel
med samtaler før og etter observasjoner. Informert samtykke
skal underskrives i forkant.
All dokumentasjon om det enkelte barn oppbevares forsvarlig i
barnehagen, og gis / sendes ikke ut uten foreldre/foresattes
samtykke.

Fra rammeplanen
Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagens innhold og formål

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid.
Barnehagens skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas
behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende kristen og humanetisk arv og tradisjon, som for eksempel respekt for menneskeverdet og
naturen, på åndsfrihet, likeverd og solidaritet. Dette er verdier som kommer
til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del og medvirke i fellesskapet er viktige
verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og
barnegruppen. Barna skal få leke og utfolde skaperglede, undring og
utforskertrang. Arbeid med omsorg, lek, danning, læring, sosial
kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet
bidra til barns allsidige utvikling. Barnehagen skal være en kulturarena hvor
barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og
glede.

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til
at alle barn som går i barnehage får en barndom preget av trivsel, vennskap
og lek er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv
deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.
Gjennom deltakelse i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av. Barnehagen
skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre og
fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det fins
mange måter å tenke, handle og leve på, samtidig som barnehagen skal gi
felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal bruke
mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn, samtidig
som den fremmer likeverd og likestilling uavhengig av eksempelvis kjønn,
funksjonsevne, seksuell orientering, religion og livssyn. Barnehagen skal
motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel og for utviklingen
av nestekjærlighet og empati. Personalet i barnehagen er gjennom rammeplanen forpliktet til å møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og å
vise omsorg. Barnehagen skal ikke bare legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barn og personale, men også aktivt legge til rette og støtte
omsorgsfulle relasjoner mellom barna. Personalet skal således arbeide ikke
bare for at barna skal bli mottakere av omsorg, men også verdsette og
støtte barnas egne omsorgshandlinger.
Lek skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal inspirere til - og gi rom for ulike typer lek både
ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og lek—alene og sammen med andre. Dette krever voksne
som evner å observere, delta i og utvide barnas lek og lekeverden, som
analyserer samspillsmønster og som veileder til positive samspill og utvikling av sosial kompetanse.
I barnehagen skal barna få oppleve et miljø som stimulerer og støtter opp
om barnas lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnas nysgjerrighet,
kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn
for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå
sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Gjennom dette legger
barnehagen til rette for et inkluderende felleskap der barna kan bidra både
til egen og andre barns læring.

Danning
Danning handler om å forstå seg selv som individ og seg selv som en
deltakende aktør i et større fellesskap. Danning er en livslang prosess
som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne
handlinger og væremåter i sammenheng med samfunnet rundt.
For å støtte opp om danningsprosessen skal barna i barnehagen få ta
del i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna skal
støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en
del av.
I den vekselvirkningen som oppstår mellom personalets formidling og
barnas tilbakemeldinger skapes det ikke bare den gode pedagogikken barna går også fra å være en passiv deltaker til å bli en aktiv medskaper
av barnehagens egen kultur.
Slik bidrar barnehagen til at barna gjennom samspill, dialog, lek og
utforskning utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte
motstand og handlingskompetanse og dermed kan bidra til endringer.

Medvirkning
Rammeplanen vektlegger betydningen av at barn skal kunne medvirke
i sin egen barnehagehverdag. Barna skal få støtte til å uttrykke seg om
egen hverdag, bli synlige og ha påvirkning på egen sosial sammenheng,
men også selv få bidra innenfor rammene av fellesskapet og se seg selv
i sammenheng med de rundt seg.
For å kunne følge opp dette må personalet ha fokus på hva barnet er
opptatt av. I Kråkeslottet jobber vi med å ta utgangspunkt i barns interesser når vi planlegger temaarbeid og aktiviteter, men ser samtidig
etter muligheter til å utvide barns interessefelt og gi de nye impulser,
roller og temaer å utforske. Vi ser at dette ofte engasjerer barna og gir
motivasjon til læring.
Medvirkning handler også om at personalet streber etter å lytte til og
forstå barnas kroppslige og verbale uttrykk, forsøker å tolke dem med
et godt blikk og svarer på uttrykkene på en tydelig og ansvarsfull måte.
Personalet arbeider derfor for at kommunikasjonen med barna skal bli
god og at hvert enkelt barn skal føle at de blir sett og tatt på alvor.

Samlingsstund

Garderobe

Måltid.

De fleste dager har avdelingene samlingsstund. Da formidles temaarbeidet,
det synges sanger, fortelles historier og
eventyr og de ulike aktivitetene som
skal fylle formiddagen settes i gang.
Samlingsstundene er viktige arenaer
for å skape felles opplevelser og slik
bidra til samhold blant barna. Slik gir de
felles referanser til lek og utforsking.
Spesielle dager markeres med
fellessamlinger for hele barnehagen
nede på Jesperavdelinga.

I garderoben jobber vi for at barna skal bli
mest mulig selvstendig. I takt med at barna
blir større utfordrer og støtter vi dem i å
mestre mer og mer av egen påkledning. Dette
skaper gode mestringsopplevelser og gir et
godt utgangspunkt for å mestre
garderobesituasjonen på skolen når den tid
kommer.

Måltidene er viktige stunder i løpet av dagen. Ikke
bare skal man fylle på med energi og næring, det er
også en viktig arena for samtaler, filosofering, historiefortelling og bygging av fellesskapsfølelse. Selvstendighetstrening hører også med og barna får gode
muligheter til å øve på både for eksempel å lytte til
hverandre og å sende ting til de som trenger det.

Rutinesituasjoner i
barnehagen

Hviling
Rammeplanen understreker at barnehagen skal ivareta barnas
behov for ro og hvile. I Kråkeslottet har alle barna en rolig stund i
løpet av dagen. De minste sover i vogn eller på soverom, mens de
større barna har en stund med hviling på madrass, lytting til lydbok/fortellinger, eller rolige aktiviteter som tegning.

Håndvask og dorunder
Etter alder og modning starter vi med pottetrening og dorunder.
Vi jobber med at alle barna skal få en god håndhygienerutine og har fokus på håndvask til alle måltider og etter toalettbesøk. Vi ber også om at barna vasker fingrene før de kommer inn på avdelingen når de kommer om morgenen.
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Når et barn har bursdag
markeres dette på avdelinga. Barnet er midtpunkt og sitter på gullstol i samlingsstunden og blir gjort stas på
gjennom dagen.
Foreldrene kan låne barnehagen på ettermiddag/kveld, til barnebursdager o.l.
Lån av nøkkel avtales på kontoret.

Fordypninsgområdene våre
FORDYPNINGSOMRÅDER I BARNEHAGEN

Estetiske fag og temaarbeid

Kråkeslottet barnehage ønsker å være en allsidig barnehage, som gir
barn utfordringer, opplevelser og mestringsfølelse på ulike utviklingsområder. Vi har derfor valgt tre forskjellige områder som vi fordyper
oss i.

De estetiske fagene drama, musikk og forming benyttes regelmessig i ulike temaarbeid på avdelingene gjennom hele året.
Gjennom eventyr, fortelling, dramalek, sanger og formingsaktiviteter får barna oppleve fellesskap, utvikle sin egen kreativitet
og fantasi, og de får støtte til å fortolke og bearbeide forskjellige opplevelser og fortellinger de hører i barnehagen.

Språkmiljø
I Kråkeslottet barnehage er vi opptatt av at barna skal få oppleve et
variert og utviklende språkmiljø. Vi bruker sang og rim og regler aktivt
i hverdagen. Vi forteller eventyr og historier og gir liv til disse gjennom
figurer og konkreter. Vi har gått til innkjøp av «Snakkepakken», for
ytterligere å styrke vårt språkarbeid og å kunne gi ekstra støtte til de
som måtte trenge det i sin språkutvikling.
Vi er også opptatt av språk som mulighet for voksne og barn til å undre seg og utforske sammen og er derfor opptatt av å legge til rette for
de gode samtalene mellom voksne og barn, og mellom barn. Dette
krever tid, rom og interesserte og engasjerte voksne.

Bevegelsesglede
I mange år har vi vektlagt å arbeide med å stimulere barnas
motoriske, språklige og sansemessige utvikling.
Vi tilrettelegger for fysisk aktivitet både gjennom planlagte
aktiviteter og i spontane situasjoner.
Vi prioriterer å være mye utendørs.
Tomtas utforming bidrar til allsidig utelek sommer som vinter.
Vi har ideelle forhold for ake– og skiaktiviteter og har egen
skøytebane når forholdene tillater det. Både ski og skøyter
benyttes derfor aktivt. Vi er også mye på turer i skogen og fjæra,
slik at barna får bli kjent med naturen og bli glad i å bruke den.
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I løpet av året har foreldrene plikt til å utføre dugnadsarbeid.
Dette kan skje på fellesdugnader eller på andre tidspunkt.
Marthe Haukland er leder av dugnadskomiteen og har oversikt over hvilke oppgaver som skal utføres. Det finnes en egen
dugnadsside på Facebook som brukes til å kommunisere
rundt dette. Spør pedagogisk leder på din avdeling om du ikke
har tilgang der.
Husk å fortløpende notere ned
utførte timer i dugnadspermen!

Merking av klær
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Gjennom året kan det dessverre skje at enkelte klesplagg
forsvinner. Merket tøy blir lagt i barnets kleskurv når det
dukker opp. Umerket tøy er det vanskelig å finne rette
eier til, men alle avdelingene har kurver e.l. der umerket tøy
midlertidig oppbevares.
Foreldre bes merke alt tøy barnet
har i barnehagen.

Tur og turglede
I Kråkeslottet barnehage er vi glade i
friluftsliv og i å gå på tur. Vi er heldige
som har mange fine muligheter i nærområdet; både Charlottenlund, Valhall, Skateparken og
Skriverplassen er flotte turmål som er
tilgjengelig til fots.
Vi tar også buss/taxi til fjæraområder
på øya eller fastlandet, til skogsområder eller aktiviteter som museet,
Vitensenteret o.l.
Kattene, Skarvene og Kråkene har fast
turdag i uka, mens Musene og Jonatan har turdag regelmessig.

Rammeplanen fremhever betydningen av
bærekraftig utvikling, og en viktig del av dette
er at barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og
naturen. Det fremheves også at barnehagen
skal gi alle barna naturopplevelser og bidra til
at barna opplever tilhørighet til naturen.
Turene våre gir mulighet for dette.

Det er viktig at barna har
gode og varme klær når vi er ute,
tilpasset det været som vi til enhver
tid har.
Bevegelige klær gir barn i alle aldre
mer positive opplevelser av både
utetid i barnehagen og tur. Klærne
bør verken være for trange eller for
store.

Kilde: Stormberg

Klær

Fagområdene i Rammeplanen:

Natur, miljø og teknologi:
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Foreldresamtaler starter denne måneden

Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får
erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere
seg og oppholde seg i den til ulike årstider. Barnehagen skal
legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på
naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.
I Kråkeslottet barnehage har vi ofte temaarbeid på
avdelingene med utgangspunkt i naturfaglige emner som for
eksempel vann, dyr, insekter, himmelen over oss og lignende.
Vi bruker ofte enkle verktøy sammen med barna for å utvide
opplevelsen deres, for eksempel mikroskop til å se på insekter
eller fryseren for å lage is av vann.
Vi bruker uteområdet i barnehagen mye. Det gir barna
mulighet til å være kreative og skape gode opplevelser ute
hver dag. Vi har også en fast turdag i uka for de eldste barna,
mens de yngre har turer med jevne mellomrom.
Personalet er aktivt deltakende i temaarbeidet og
aktivitetene og oppmuntrer til utforskning der man søker å
utvide barnas opplevelser. Slik skapes spenning og motivasjon
til å utforske dette fagområdet.

Dagsrytmen i Kråkeslottet
RINGELIHORN

KASPER/JESPER

JONATAN

07.30 Bhg. åpner

07.30 Bhg. åpner

07.30 Bhg.åpner

08-09 Frokost/lek

08-09 Frokost/lek

08-09 Frokost/lek

09.15 Samling

09.15 Samling

09.15 Samling

09.30-11.30 Aktivitet inne/ute

09.30-11.00 Aktivitet inne/ute

09.30-10.30 Aktivitet inne/ute

11.30-12.15 Lunsj

11.15-12.00 Lunsj

10.30-11.15 Lunsj

12.15-12.45 Hviling

12.00 Hviling

11.15 Sovetid

12.45-14.30 Utelek

13.45-14.30 Utelek

(lek inne/ute når våken)

14.30-15.00 Mat &Frukt

14.30-15.00 Mat & Frukt

14.00-14.30 Mat & Frukt

15.00-16.30 Utelek

15.00-16.30 Utelek

15.00-16.30 Utelek

16.30 Bhg. stenger

16.30 Bhg. stenger

16.30 Bhg. stenger
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barnehagen
stengt
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Foreldresamtaler pågår
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Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at
barna får utforske og utvikle sin språkforståelse,
språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer,
både verbal og kroppslig kommunikasjon. I barnehagen skal
barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster
og fortellinger som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap,
refleksjon og møter med språk og kultur.
I Kråkeslottet barnehage vil vi ha et språkmiljø hvor barna
daglig får oppleve sang, rim og regler, fortellinger, samtaler og
språklek, som vil være med på å styrke deres språklige utvikling. Avdelingene tilpasser sine formidlingsformer etter barnas
alder og modenhet, f.eks. ved bruk av konkreter eller dramalek. Vi tilrettelegger for at hverdagssituasjoner skal være gode
arenaer for samtale/kommunikasjon mellom barn og mellom
barn og voksne.

Ringelihorn
24 barn, 12 i kråkegruppa(5-åringer), og 12 i
skarvegruppa (4-åringer).
4 ansatte.
På Ringelihorn jobber vi mye med temaarbeid
i aldershomogene grupper. Vi velger tema
med utgangspunkt i barnas interesser, eller
emner personalet kan skape engasjement for.
Et overordnet mål med temaarbeidene er at
barna skal få positive erfaringer knyttet til det
å lære nye ting, og utforske sine omgivelser.
Dertil å gi impulser til barnas språklige og estetiske uttrykk (drama, forming, musikk). Vi
prøver å ha et fleksibelt forhold til planene våre,
og ta høyde for barns spørsmål og engasjement
når vi bestemmer veien videre i et temaarbeid.
Dette for å skape gode læringsprosesser, og av
hensyn til barns medvirkning. Endelig ønsker vi
at barna skal få vist frem det de har lært og tilegnet seg underveis gjennom forestilling/
fremføring, eller dokumentasjon ved hjelp av
bilder/tekst/utstilling.

Temaarbeidene går vanligvis over en halvårsperiode. Denne høsten har vi valgt «småkryp»
som tema for hele Ringelihorn. Dette prosjektet
satser vi på å jobbe med fram til førjulstida. I
temaarbeidene knytter vi inn flere av Rammeplanens fagområder. Et felles fokus gir mening
og sammenheng til ulike aktiviteter og arbeidsmåter.

Desember 2019
UKE

Mandag

Tirsdag

Fagområdene i Rammeplanen:

Etikk, religion og filosofi:

Onsdag Torsdag

Fredag

L

48

S
1

49

2

3

4

5

6

7

8

50

9

10

11

12

13

14

15

Lucia

51

16

17

18

19

20

21

22

26

27

28

29

Nissefest

52

23

24

1

30

31

Foreldresamtaler pågår.

25

Rammeplanen sier at barna i barnehagen skal få kjennskap til
fortellinger, tradisjoner, og verdier fra ulike religioner og
livssyn, og erfaring med at ulike kulturelle uttrykk har en
egenverdi. Barnehagen skal skape interesse og forståelse for
mangfold, og andre levesett. Barn skal få anledning til å undre
seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål, og få
anledning til å stille spørsmål, lytte, reflektere og finne svar.
I Kråkeslottet har vi barn fra flere forskjellige nasjonaliteter,
og er opptatt av at disse barna skal få mulighet til å vise fram
og fortelle om sin kultur. Vi markerer noen av høytidene til de
forskjellige religionene som er representert, og søker å
formidle forskjellige religioner og livssyn gjennom fortellinger,
samtaler, bilder med mer.
Vi jobber for å ta barnas opplevelse av sin egen verden på
alvor, og mener det gir gode muligheter for etiske og filosofiske samtaler, der man samtidig kan undre seg sammen med
barna, og utvide deres opplevelser.

Juleverkstedet
Vi markerer mørketiden i november og har en
trivelig førjulstid i desember der vi baker julekaker, synger julesanger og lager julepynt.

Ringelihorn
I tillegg til periodens hovedtema jobber
vi systematisk med språk og sosial
kompetanse på avdelinga. Skarvene har
«steg for steg» – et program for utvikling av sosiale ferdigheter – på samlingsstunder gjennom store deler av
året. Empati, mestring av sinne og problemløsning er blant temaene det fokuseres på. Strategier og kunnskap fra
Steg for steg bruker vi aktivt sammen
med barna i det daglige samværet og
når vi veileder i konfliktsituasjoner.
Med de eldste barna har vi fokus på
språklig bevissthet og lydene i språket
gjennom opplegget «språksprell». Ved
hjelp av aktiviteter med bl.a. rim og stavelsesdeling får barna trening i å rette
oppmerksomheten mot lydstrukturene i
språket, noe som er en forutsetning for å
kunne lære å lese å skrive. I vårsemesteret før skolestart deltar vi på førskoletreff og skolebesøk, når dette lar seg
gjennomføre.
Ute i barnehagen tilrettelegger vi for fysisk utfoldelse og vi er ofte på turer i
nærområdet.

Fagområdene i Rammeplanen:

Januar 2020
UKE

Mandag Tirsdag

1

Kropp, bevegelse mat og helse:

Onsdag

Torsdag Fredag

1

2

L

S

3

4

5

Fagdag
bhg stengt

2

6

7

8

9

10

11

12

3

13

14

15

16

17

18

19

4

20

21

22

23

24

25

26

29

30

31

Vi feirer
soldagen

5

27

28

Rammeplanen sier barnehagen skal legge til rette for at alle
barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur,
mental og sosial velvære og fysisk og psykisk helse.
Bevegelsesglede er et av våre fokusområder i barnehagen.
Gjennom barnehageåret legger vi til rette for at barna skal få
oppleve mestring og bevegelsglede gjennom allsidige og varierte aktiviteter og opplevelser både ute og inne.
Vi har en egen kjøkkenassistent som lager, sunne, varierte og
smaksrike varmmåltider en gang i uka, serverer havregrøt til
frokost ukentlig og baker grove brød til lunsj. Barna får være
aktive i egne måltider ved å smøre egne skiver og hjelpe til
med å tilberede varmmat for eksempel når vi arrangerer
foreldrekaffe. Dette gir gode anledninger til samtaler om matvaner og en grunnleggende forståelse av hvordan sunn mat
kan bidra til god helse.
I Rammeplanen fremheves også begrepet psykisk helse. Den
sier det å oppleve mestring, vennskap, gode relasjoner, ta del
i et fellesskap og det å oppleve anerkjennelser for sine
følelser i ulike situasjoner vil kunne bidra til god psykisk helse.
Vi mener at barnehagehverdagen i Kråkeslottet barnehage gir
barna dette på flere arenaer, og håper således at vi kan bidra
til livsmestring og god psykisk helse hos barna.

Kasper og Jesper
Kasper og Jesper består av 12 barn på hver avdeling i
alderen 2 - 4 år. Vi er til sammen 8 ansatte på begge
avdelingene. Barna er på tvers av avdelingene delt inn
i katter (2016) og mus (2017), og avdelingene samarbeider tett med aktiviteter, temaarbeid, turer og lekegrupper.

På Kasper og Jesper bruker vi mye tid til å tilrettelegge for og også verne om leken mellom barna. De voksne deltar aktivt i lek sammen med dem. Betydningen
av leken for barnets utvikling er enorm, og samtidig er
også gleden av å være i øyeblikket (flytsonen) noe
som har stor betydning for selvfølelse og psykisk helse. I rammeplanen presenteres blant annet begrepene
«livsmestring» og «psykisk helse» som sentrale begreper. Fokuset på disse områdene vil prege det pedagogiske arbeidet i både planlagte og spontane situasjoner
på Kasper og Jesper gjennom barnehageåret.
Kasper og Jesper har over flere år jobbet med temaarbeid som arbeidsform. I temaarbeid arbeider vi tverrfaglig med et felles fokuspunkt, noe vi har svært god
erfaring med fra tidligere. Å kunne dele referansepunkter gjennom blant annet sanger, fortellinger og
opplevelser bidrar til å styrke felleskapet og sprer engasjement i både barnegruppe og personalgruppe. Tema
bestemmes på bakgrunn av interessene i barnegruppa,
og emner personalet kan skape engasjement for. I år
vil hovedtemaet på avdelingene være «kroppen», og vi
starter arbeidet i oktober. Temaarbeidet har som mål å
innby til lek og bevegelse, ved å gi barna impulser til
deres språklige og estetiske utrykk.

Fagområdene i Rammeplanen:

Februar 2020
UKE

Mandag

Tirsdag Onsdag

Kunst, kultur og kreativitet:

Torsdag

Fredag

5

6

3

4

5

6

L

S

1

2

7

8

9

14

15

16

23

Samefolkets
dag

7

10

11

12

13
Karneval

8

17

18

19

20

21

22

9

24

25

26

27

28

29

Rammeplanen sier at barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Ved å ta del i
aktiviteter og opplevelser med kunst og kultur bidrar
barnehagen til å styrke barnas tilhørighet, deltakelse og eget
skapende arbeid.
I barnehagen har vi formingsmateriale og -utstyr lett
tilgjengelig for barna for å støtte deres lekende utforskning av
de estetiske fagene. For de yngste er utforsking av teknikker
og materiale det viktigste, og så følger vi og støtter opp om
barnas utvikling og utforskning videre gjennom
barnehageløpet. Vi har musikk, sang og fortelling som en del
av vår hverdag og bruker det bevisst som skaper av fellesskap,
en del av formidlingen av temaarbeidet på avdelingene, og
som en del av vårt ønske om å videreformidle kultur
—da spesielt den nordnorske kulturen.
De estetiske fagene blir også brukt som metode til å bearbeide temaarbeidet. Dette gjør vi ved å videreføre allerede
formidlet kunnskap inn i kreative aktiviteter som for eksempel
tegning av insekter eller å lage lyder på instrument som
representerer dyrelyder. Slik både utfyller og videreutvikler de
estetiske fagene temaarbeidene våre.

Kasper og Jesper
Torsdagene er fast turdag for kattene både på Kasper og Jesper. En
slik felles turdag vil være med på å bygge vennskapsbånd mellom
avdelingene, og samtidig skal naturopplevelser bidra til å gjøre barna
kjent med og glad i naturen. Gjennom å oppnå tilhørighet og kjærlighet til naturen vil barna stå godt rustet til å ta vare på den.
På torsdagene skal også musene ha museklubb, som er et alderstilpasset opplegg. Museklubben vil ha et variert innhold, men motoriske og sansemessige aktiviteter vil bli høyt prioritert.
Dette er også mye av tanken bak arbeidet vårt med kjøkkenhagen. På
Kasper og Jesper planter vi forskjellige grønnsaker, sår blomsterfrø
og setter poteter. Å oppleve små frø spire og vokse, og samtidig lære
å gi omsorg og ta vare på dem er noe vi anser som verdifullt og berikende for barna. Vårt ønske er også at de skal få et innblikk i hvordan matproduksjon foregår, som igjen kan danne grunnlag for en begynnende forståelse for det rammeplanen
refererer til som «bærekraftig utvikling».
Dette arbeidet lar seg også godt kombinere
med vårt hovedtema, hvor vi sette fokus på
sunne matvaner og råvarer, og hvordan maten vi spiser påvirker kroppen vår.
Selvstendighetstrening er noe vi har fokus
på i det daglige arbeidet. For å oppnå mestring må man øve seg, og vi oppfordrer og
støtter barna til å klare ting selv i størst mulig grad. Under måltidene, i garderobesituasjoner og ved toalettbesøk oppmuntrer vi
barna til å klare mest mulig på egenhånd, og
oppfordrer dem også til å hjelpe hverandre.

Mars 2020
UKE

Mandag Tirsdag

Onsdag

Fagområdene i Rammeplanen:

Antall, rom og form:
Torsdag

Fredag

L

9

S

1

10 2

3

4

5

6

7

8

11 9

10

11

12

13

14

15

20

21

22

27

28

29

(Med værforbehold

12 16

17

18

19
)

13 23

24

14 30

31

25

26

Foreldrene inviteres på foreldrekaffe denne måneden

Rammeplanen fremhever at barnehagen skal hjelpe barna til
å se sammenhenger i naturen, samfunnet og universet.
Barnehagen skal legge til rette for at barn kan utforske og
oppdage matematikk i dagligliv, teknologi, natur, kunst og
kultur, og ved å selv være skapende og kreativ. Et slikt arbeid
vil kunne stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning.
I Kråkeslottet søker vi derfor å være bevisst på å se,
synliggjøre og gi begreper til matematikken som er rundt oss i
barnehagehverdagen, ved samtale og utforske den sammen
med barna. Vi har ofte matematiske innfallsvinkler til temaarbeid, for eksempel å se geometriske former i insekt eller fisk,
eller telling av antall ben på dyr. Slik fører vi fagområdet inn i
temaarbeidet, og lar det bli en del av samtalene rundt temaet
i det daglige.
Vi legger også til rette for barnas egen utforskning gjennom
deres aktiviteter i det daglige. Gjennom konstruksjonslek økes
forståelsen for former og antall, gjennom spill forståelsen av
telling og hinderløype stimulere romforståelse og
problemløsningsevnen.

Jonatan
9 barn og 3 ansatte på høsten
12 barn og 4 ansatte fra januar-februar 2020
Små barn har behov for trygghet og stabilitet. Derfor består hverdagen på Jonatan mye av rutinepregede aktiviteter. En fast dagsrytme skaper trygghet og forutsigbarhet for de aller minste. Et kompetent og stabilt personale som gir nærhet, omsorg og engasjerer seg følelsesmessig i barnet bidrar til tilknytning,
trygghet og gir grobunn for lek, læring og utvikling. Ved at barna kan finne sin
trygge base hos personalet har de et sted å komme tilbake til og dermed kan de
med det i visshet utforske verden rundt seg.
Det er sentralt for oss å ha fokus på barns medvirkning. De små har rett til støtte
i å uttrykke seg om sin hverdag, å bli synlige og ha en virkning i sosial sammenheng. Derfor er det avgjørende at vi har fokus på det barna er opptatt av. Personalet må evne å fange opp barnas kroppslige og verbale uttrykk, prøve å tolke
dem med et godt blikk og svare på uttrykkene på en tydelig og ansvarlig måte.
Det er vel så viktig at vi har fokus på det barna uttrykker gjennom kroppsspråk
som det de gjør gjennom ord.
Små barn uttrykker meningsfulle handlinger gjennom kropp og bevegelse. Ved
å være i aktivitet finner de meningen i egen eksistens og verden rundt seg. Den
naturlig iboende kroppsligheten uttrykkes også i lek og samspill mellom barna.
Vi ser at de minste allerede fra tidlig alder har en stor glede av å være sammen
med hverandre. Gjennom blant annet blikkontakt, kroppslig aktivitet, gjentakelse, imitasjon, felles opplevelser og humor utvikler 1-åringene sin lek. Noen utvikler til og med et nært vennskap i løpet av det første året.
I likhet med de andre avdelingene jobber vi temabasert gjennom enkle aktiviteter som passer for aldersgruppa. Forøvrig er eventyr et tema vi benytter gjennom det meste av året ved hjelp av konkrete figurer i bordteater. Vi er av og til
på tur ut av barnehagen, men det er ikke det vi prioriterer høyest med denne aldersgruppa. De har større behov for nære samspill og lek i barnehagen enn å dra
på tur hver uke.
Ellers i hverdagen vektlegger vi sang og musikk med kropp og bevegelse som
utgangspunkt. Vi bruker sanger med bevegelser, spiller keyboard/piano og bruker andre instrumenter sammen med barna. Vi danser også til musikk. Vi leser i
bildebøker og lager egne bøker til barna. Med tanke på språkstimulering forsøker vi alltid å sette ord på det vi gjør sammen med barna. Regelmessig utetid er
prioritert (daglig om vær og forhold gjør det forsvarlig) og barnehagens uteområde gir gode fysiske og grovmotoriske utfordringer for de yngste.

Fagområdene i Rammeplanen:

Nærmiljø og samfunn:

April 2020
UKE

Mandag Tirsdag

14

15 6

7

Onsdag

Torsdag

Fredag

L

S

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Barnehagen Skjærtorsdag Langfredag
stenger
Barnehagen Barnehagen
12.30
stengt
stengt

16 13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

2. påskedag
Barnehagen
stengt

17 20

Frist for å
levere
ferielapper!

18 27

28

29

30

Foreldresamtaler/overgangssamtaler starter denne måneden.

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger
grunnlaget for videre innsikt i, og erfaring med deltakelse i et
demokratisk samfunn. Barnehagen skal gjennom utforskning,
opplevelser og erfaringer bidra til at barna er kjent med eget
nærmiljø, samfunnet og verden.
Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale
tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan
oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Fagområdet skal omfatte
kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til
nasjonale minoriteter.
Turdagene, som er fast en dag i uka for de eldste barna, og
regelmessig for de yngre, gjør at barna får opplevelser og blir
kjent med forskjellige plasser i byen vår—både museer,
turområder og tilbud i sentrum, som biblioteket. På turene er
det naturlig med samtaler om trafikksikkerhet, hva forskjellige
hus og områder brukes til før og nå, og hvordan man kan
bruke de ressursene man ser rundt seg, for eksempel
bærhøsting. Barnehagen er opptatt av å være en kulturformidler og har tradisjon for å ha et nordnorsk fokus på sang,
musikk og fortellinger. Detter gjelder særlig for de eldste
barna.

Miljøarbeid og
Miljøarbeid
Vi kildesorterer og arbeider med å lære barna
om resirkulering og gjenbruk. Vi jobber med å
holde orden både på inne– og uteområdene
våre. Vi ønsker å redusere forbruket vårt og
arbeider eksempelvis med bevissthet om
sammenheng mellom papirforbruk og
skogshogst.
Vi anser miljøfokus og arbeid med miljøbevisste
holdninger som en viktig del av Rammeplanens
føringer om arbeid med å fremme verdier,
holdninger og praksis for et mer bærekraftig
samfunn.

Kosthold
Vi er en 5-om– dagen barnehage, noe som
betyr at vi tilbyr frukt eller grønnsaker til de
fleste måltider. Vi handler en del økologisk
mat, og serverer ett varmt lunsjmåltid og
havregrøt til frokost en gang i uka.
Vi ønsker å gi barna en oppfatning av hvordan
mat produseres. Gjennom grønnsakshagen
vår, der barna deltar fra frø til mat på bordet,
og ved å fortelle om hva som skjer før vi kan
kjøpe mat i butikken, ønsker vi å la barna få et
forhold til hva de spiser. Dette arbeidet håper
vi vil bidra til at de utvikler sunne helsevaner
og et bærekraftig kosthold.

Mai 2020
UKE

Mandag Tirsdag

Markering av nasjonaldagen

Onsdag

Torsdag

18

Fredag
1

L
2

S
3

Offentlig
høytidsdag
Barnehagen
stengt

19 4

5

6

7

8

9

10

20 11

12

13

14

15

16 17
Grunnlovsdag

21 18

22 25

19

26

20

27

Foreldresamtaler/ overgangssamtaler

21

22

Kristi
himmelfart.
Barnehagen
stengt

Fagdag
Barnehagen
stengt

28

29

23 24

30 31

I mai lærer barna 17.mai-sanger, lager
enkel pynt og tegner flagg. En av dagene
før 17. mai øver vi på å gå i tog sammen
med barnehager i nærmiljøet.
Kråkeslottet barnehage har egen fane,
og deltar på foreldrenes initiativ i
småbarnstoget. Det er også mulig å
samles i barnehagen for å feire etterpå.

Foreldresamarbeid
Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere og vi ønsker et
nært samarbeid for at vi sammen skal kunne gi barna en god
oppvekst. Vi har mange former for foreldrekontakt. Den skjer først
og fremst i den daglige bringe- og hentesituasjonen. Vi har også
foreldremøter og mer uformelle kaffe- og middagsstunder der både barn og foreldre deltar.

Høst og vår har vi foreldresamtaler angående det enkelte barn. På
foreldresamtalen ønsker vi å ha en dialog og refleksjon om
barnehagens innhold og kvalitet i tillegg til rent praktiske forhold.
Personalet innkaller til flere samtaler dersom det er behov for det,
og foreldrene kan be om flere samtaler hvis de ønsker.
Som foreldreeid barnehage vil det også være samarbeid omkring
dugnadsarbeid og på årsmøtet.

Viktige paragrafer
Barnehageloven §1: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid
med barnas hjem.
Barnehageloven §4: For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver
barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Barnehageloven §22: Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.
Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi
opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn
blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig
omsorgssvikt.

Oppstart, overganger innad i barnehagen og
overgang til skolen.
Oppstart og overganger innad i barnehagen er store hendelser i
små barns liv. Vi ønsker å legge best mulig til rette for at barna skal
ha trygge og gode overganger. Vi samarbeider med foreldrene
gjennom samtaler ved oppstart i barnehagen og overgangssamtale
ved skifte av avdeling. Vi gir barnet mulighet til å bli kjent med voksne og de andre barna på avdelingen ved å kunne komme på besøk
før oppstart—eller besøke sin nye avdeling regelmessig før overgang innad i barnehagen.
Vi følger Tromsø kommunes rutiner for samarbeid med skolen i
overgangen fra barnehage til skole for alle barn, og har ekstra samarbeid ved barn som har behov for et særskilt tilrettelagt omsorgs–
eller læringsmiljø.

Juni 2020
UKE

Mandag Tirsdag

23 1

Onsdag

Torsdag Fredag
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I midten av juni har vi sommerfest i Kråkeslottet. Vi
setter opp bord og stoler ute, og alle
familiene deltar med lekker mat til koldtbordet.
På festen underholder barna med sang og det er
høytidelig markering av barna som begynner på skolen i
august.

2.pinsedag
barnehagen
stengt

24 8

Sommerfest!

25 15
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18
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20
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26 22
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24

25

26
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Foreldresamtaler/ overgangssamtaler pågår.

Sommerfest og avslutningsseremoni for Kråkene

Informasjon om sommerbarnehage
Midt på sommeren, når mange barn og en del av personalet har ferie, slås
avdelingene sammen til det vi kaller sommerbarnehage. Da samles alle
som er i barnehagen på en avdeling. Noen ganger vil flere av personalet
fra hver avdeling ha ferie, så det er ikke alltid det personalet barna kjenner best er der. Det er imidlertid alltid fast ansatte på jobb, og de vikarene
vi av og til må bruke for å få feriekabalen til å gå opp skal være kjent for
barna fra før.
For å kunne planlegge denne perioden best mulig, og legge mest mulig til
rette for at alle barna skal ha kjente voksne sammen med seg, er det viktig
at foreldre/foresatte gir beskjed om når dere skal avvikle sommerferie. Dette må gjøres innen 24. april. Takk for hjelpen!

Om sommeren ønsker vi å gi et variert tilbud
til barna som er i barnehagen. Færre barn og
voksne gir noen ganger mer rom for spontane turer ut i naturen eller til
museer/vitensenteret, utelunsj, vannlek eller andre aktiviteter. Vi har også
plantekasser og kjøkkenhage som må
stelles gjennom sommeren.
Færre barn gjør at nye vennskapsbånd
knyttes på tvers av avdelingene, noe som er
en god start for de av barna som skal skifte
avdeling fra høsten.
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Velkommen til nytt barnehageår
i august!

God sommer!

Vurderingsarbeid

Dokumentasjon

Systematisk vurdering skal legge grunnlaget for barnehagen som en
lærende organisasjon og gi barna gode utviklingsmuligheter og trivsel
i barnehagen. Denne utføres blant annet ved:

Barnehagens dokumentasjon er et middel for å synliggjøre vår
praksis. Dette kan være for oss selv som grunnlag for refleksjon,
for foreldre og andre eventuelle samarbeidspartnere.

•

Våre former for dokumentasjon er blant annet:

•

•
•
•
•
•

Ukentlig ledermøte
Avdelingsmøter
Personalmøter/fagdager
Tema-/klubbarbeid
Å vurdere og gjennomføre tiltak for enkeltbarn
Foreldresamarbeid i daglig kontakt, foreldremøter og på
foreldresamtaler
Samarbeidsutvalget og styret

•

Digital billedramme på avdeling med notat fra dagen.

•

Henge opp bilder/skriv fra hverdagen, organiserte aktiviteter og turer.

•

Referat fra møter.

•

Aktivitetsplaner/klubbplaner.

•

Informasjon på nettside og facebook

•

Å dokumentere månedens aktiviteter ved f.eks utstilling,
skuespill, annen framføring og video.

•

Gi ut årsplan med kalender.

•

Daglig formidling når barnet kommer/blir hentet.

•

Vurderingsarbeid av det pedagogiske arbeidet som blir
dokumentert og formidlet til foreldrene.

Hvilke former for dokumentasjon som blir brukt på hver enkelt
avdeling vil variere.
Informasjon og dokumentasjon vil gi oss grunnlag for
diskusjoner og refleksjoner både i personalgruppa og med barna og foreldrene. Resultatene av vurderingene blir en del av
grunnlaget for neste års planer.

HMS-arbeid
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er viktig område i barnehagedrift, og et område vi satser på å videreutvikle de kommende
årene. Vi har knyttet oss til PBLs nettbaserte HMS– system, PBL MENTOR, som er spesielt utviklet for barnehager. Her har vi
rutiner, beredskapsplaner og sjekklister lett tilgjengelig, og de viktigste rutinene og beredskapsplanene er i tillegg i permer ute
på avdelingene.
Et godt HMS-system krever gode rutine og bevisste ansatte, som hele tiden tenker og handler ut ifra sikkerhet for både barn
og ansatte. HMS er oppe som tema på personalmøtene, og hyppigere ved behov.
Vi har HMS-rutiner innenfor blant annet:
- Barn og sikkerhet
- Mathåndtering
- Hygiene og smittevern
- Brannvern
- Ute– og inneområdene våre

