Barnehagen min og meg

VILLA MATILDAS HISTORIE
Villa Matilda har hentet sitt navn fra Roald Dahls bok om ”Matilda”. Valget Roald Dahl
er fordi han var tidlig ute med egen barneboksjanger. Med sin intellektuelle stil viser
han at han ser på barnet som en intelligent leser. På mange måter tar han et oppgjør
med gammeldags barneoppdragelse i sine bøker. Han har vært en populær
barnebokforfatter i USA og Europa, og flere av bøkene hans er blitt til film, teater og
opera. Først i de senere årene har hans barnebøker blitt populære i Norge. I et
intervju med Aftenposten tidlig på 70-tallet begrunner han det dårlige salget av hans
bøker i Norge med at nordmenn er et dystert folkeferd som lider av mangel på
humor! Selv ferierte han hver sommer i Grimstad. Det sies at blant annet Heksene ble
til i hans skrivestue på Strand hotell. Villa Matilda har valgt Roald Dahl og først og
fremst hans figur Matilda. Matilda er en belest ung jente med en sterk personlighet.
Med stort pågangsmot og en gjemt gledesfryd gjør hun opprør mot autoriteter som
ikke har respekt eller forståelse for barn. Matilda er en jente som tør og vil gjøre noe
med urettferdigheten rundt henne.
På Fuhr har vi valgt å innrede noen av rommene i Villa Matilda med figurer fra
bøkene til Roald Dahl. Du vil blant annet kunne finne flere skilpaddebord (hentet fra
Eddap Liks), en krokodillesandkasse (hentet fra Den kjempestpore krokodillen) og
veggmalerier (hentet fra ”Giraffen og Pelli og jeg”, ”Bittesmåene” og ”Eddap Liks”).
I år har vi satt opp Matildaforestillingene «Hatten og superlimet», «Spøkelset»,
«Foreldrene», «Matematikk» og «Mirakelet» for alle barn over 3 år.
MÅL OG VISJONER
Villa Matilda er en teaterbarnehage, med spesielt vekt på kunstfagene (drama,
musikk, forming og dans). Vår avdeling på Egra har i tillegg utvidet vekt på natur. Vårt
mål er at barna skal bli trygge på seg selv, og utvikle seg til selvstendige individer. I
Villa Matilda skal alle barn ha minst en god venn.
PEDAGOGISK STÅSTED
I Villa Matilda vil vi alltid strebe etter å være den beste barnehagen for ditt barn. Vi
holder oss oppdatert på ny forskning og søker ny kunnskap innen barnehagefeltet.
Samtidig er det viktig for oss å reflektere over hva vi gjør og hvorfor vi gjør som vi
gjør. Vårt mål er å drive en barnehage på barnas premisser. Respekt og forståelse for
det enkelte barn er en selvfølge! De ansatte vil automatisk være barnas forbilder, vi
jobber derfor med en bevisstgjøring av egen fremtreden. De ansatte i Villa Matilda vil
kunne kjennetegnes ved å være positive og anerkjennende voksne, som alltid er
tilstede for barna. Som Kjell Simonsen sier det i sin bok ”Verdens beste førskolelærer”:
”For å forstå seg selv, ser barnet seg selv med andres øyne. Skal barnet utvikle et

positivt selvbilde, må de som jobber i barnehage møte alle barn med en positiv og
anerkjennende holdning. Verdens beste førskolelærer vet at kvaliteten på samspillet i
barnehagen er helt sentralt for barnas mulighet for å utvikle et positivt selvbilde.”
Dette henger nøye sammen med betydningen av likeverd. Likeverd betyr at begge
parters ønsker, meninger og behov behandles med samme alvor og ikke avvises eller
bagatelliseres med henvisning til alder. Barnas meninger er av like stor verdi som de
voksnes meninger i Villa Matilda. Likeverd henviser til alle menneskers
grunnleggende behov for å bli sett, hørt og tatt alvorlig som individer (hentet fra
”Livet i familien” av Jesper Juul). Vi vil også prioritere utvikling av personlig
ansvarlighet hos barna i Villa Matilda. Dette er viktig for at barna ikke skal bli et offer
for ”de andre” (Juul). Dersom barna ikke påtar seg ansvaret for sine personlige
grenser og behov, sin personlige integritet, vil konsekvensen bli at andre behandler
dem som de selv vil, og selv om de gjør sitt beste for å behandle barnet ordentlig,
kjenner de ikke barnet slik barnet kjenner seg selv. Og selv om de kjenner barnet
godt, er det usannsynlig at de forstår barnet slik det forstår seg selv. Barnas første
tydelige forsøk på å ta tilbake det personlige ansvaret som foreldrene fram til da har
forvaltet på barnas vegne, kommer som regel i to- til to og et halvtårsalderen. Denne
perioden kaller vi gjerne med et gammeldags og feilaktig uttrykk for ”trassalderen”. I
denne alderen vil barna gjerne gjøre mange ting selv, ting som foreldrene har gjort
for dem fram til da. Noen av disse tingene kan barna faktisk mestre og ta ansvar for,
mens de i andre tilfeller må vente en stund til. I Villa Matilda vet vi at denne
ansvarligheten er både nødvendig og viktig for barns utvikling og barns
mestringsfølelse. Vi ønsker derfor å legge stor vekt på at barna kan og at barna får

lov til å prøve! De ansatte ønsker å gi barna muligheten til stadig å erobre nye
områder, og teste ut egne grenser. På den måten kan de selv få oppleve følelsen av
mestring. Denne opplevelsen er drivkraften i alle barn, og et viktig mål for oss i Villa
Matilda. Vi ønsker også at barna skal utvikle empati, evnen til å stå i den andres ”sko”.
For at barn kan vise hensyn til andre, må de først kunne vise selvempati. Vi vil derfor
hjelpe barna å sette ord på egne følelser, slik at de kan forstå seg selv bedre. På den
måten vil de kunne utvikle emosjonelle følelser for andre også. Både teater, litteratur
og samtaler vil være hjelpemidler for å styrke barns bevissthet om egne (og andres)
emosjonelle sider.
I vedlegget legger vi ved to skriv som er viktig i Villa Matilda, og som har vært våre
”kjøreregler” siden vi åpnet vår første barnehage i 2005, nemlig ”voksenrollen”og
"konfliktløsning”. (Se vedlegg)
Vi gikk gjennom temaet ”konfliktløsning” i Plomari 2014, og satte opp mål og tiltak.
(Se vedlegg)

NY BARNEHAGELOV JANUAR 2021
Nytt kapittel VIII i barnehageloven innfører strengere og tydeligere regler som skal
sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagen. Disse bestemmelsene trådde i
kraft 01.01.21. Vi satte derfor av tid under planleggingsuka vår i juli 2021 til å gå
grundig gjennom den nye loven og endringene her og hva det innebar for oss
ansatte. Alle ansatte i Villa Matilda fikk foredrag om den nye barnehageloven med
bakgrunn i bøkene «Ny mobbelov for barnehager, psykososialt barnehagemiljø» av
Øystein Stette og «Psykisk helse i barnehagen, Forstå hvordan det er inni meg når jeg
er ute av meg!» av Nadina Peters. Alle ansatte jobbet grundig med hvert punkt i den
nye barnehageloven og noterte hva dette ville kreve av de i jobben, hvordan vi kunne
sikre at loven ble fulgt og hvordan dette skulle gjøres. Nedenfor er hovedpunktene i
den nye barnehageloven:
§ 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid
•

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging,
mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

•

Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen
utsettes for slike krenkelser.

•

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt
barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen,
leken og læringen til barna.

§ 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt
barnehagemiljø (aktivitetsplikt)
•

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i
barnehagen har det.

•

Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom
de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt
barnehagemiljø.

•

Styreren skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller.

•

Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt
barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken.

•

Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt
barnehagemiljø, skal barnehage undersøke saken og så langt det finnes
egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø.
Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering.

•

Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I
planen skal det stå:

a) hvilke problemer tiltakene skal løse
b) hvilke tiltak barnehagen har planlagt

c) når tiltakene skal gjennomføres
d) hvem som skal gjennomføre tiltakene
e) når tiltakene skal evalueres
§ 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen krenker et
barn
•

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at
en annen som arbeider i barnehagen, krenker et barn med for eksempel
utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal
vedkommende straks melde fra til barnehages styrer. Styreren skal melde fra til
barnehageeieren.

•

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at
styreren i barnehagen krenker et barn med for eksempel utestenging,
mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende melde fra
til barnehageeieren direkte.

•

Undersøkelser og tiltak etter § 42 tredje og fjerde ledd skal iverksettes straks.

Revidert § 3 i barnehageloven
•

Det er nå lovfestet i barnehageloven § 3 nytt fjerde ledd at hva som er best for
barna, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid.

§ 3 Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste
•

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige
virksomhet og i saker som gjelder dem selv.

•

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av
barnehagens virksomhet.

•

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

•

I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som er

best for barnet, være et grunnleggende hensyn.
Internkontroll – ny § 9
•

Barnehageeier skall ha internkontroll for å sikre at kravene i denne loven med
forskrifter følges

•

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse,
egenart, aktiviteter og risikoforhold.

•

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal barnehageeier

a) utarbeide en beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er
nødvendig

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for
internkontroll

NY RAMMEPLAN AUGUST 2017
Alle barnehager må forholde seg til barnehageloven og rammeplanen. I august 2017
tredde en ny rammeplan for barnehager i kraft. Den nye rammeplanen er bredt faglig
forankret. Arbeidet med ny rammeplan har foregått over flere år. Over 100
fagpersoner har bidratt med innspill til forslaget som ble sendt på høring. Nesten
4000 deltakere kom med innspill på 15 høringskonferanser over hele landet. Totalt
kom det inn om lag 600 høringsuttalelser (hentet fra regjeringen.no).
I april 2017 presenterte kunnskapsministeren den nye «grunnloven» som bestemmer
hva barn skal oppleve og lære i landets 6000 barnehager. – Alle barn fortjener å få et
godt barnehagetilbud uansett hvor de bor, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe
Isaksen.
Nesten alle barn går i barnehage, men tilbudet varierer.
– En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet. Da må foreldre vite at
barnehagen gir barna deres et godt grunnlag for fremtiden, sier Røe Isaksen.
Det er ingen tvil om at barnehagene må ha kompetente ansatte for å klare å innfri
alle kravene i den nye rammeplanen, som er mye tydeligere enn den forrige. Nå er
det ikke lenger «barnehagene bør…», men nå er det «barnehagene skal…» som går
igjen i formuleringene.
I Villa Matilda har vi jobbet oss grundig gjennom den nye årsplanen under
planleggingsuken sommeren 2017, og vi kunne stolt konstatere at det meste var i
boks fra før. Her skulle det bare små justeringer til for å innfri alle rammeplanens krav.
Vi har derfor valgt å bruke rammeplanens kapitler som styrende for vår årsplan.
Under hvert kapittel vil dere se hva rammeplanen sier (oransje bokser), og vi vil
samtidig beskrive hvordan vi gjør det hos oss. Ha en hyggelig lesning😊😊

1.BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG

BARN OG BARNDOM
I Villa Matilda er det mye latter og smil, noe som
tyder på at barna trives. Foreldrene rapporterer
om barn som gleder seg til å dra til barnehagen,
og noen ganger har de nesten ikke tid til å bli
med hjem igjen. I Villa Matilda har vi fokus på
vennskap, og vårt mål er at alle barna skal ha
minst en god venn. Følelsen av å ha en venn
som blir glad når du kommer i barnehagen, som
kan trøste når du er lei deg, som kan hjelpe når
noe er vanskelig, som kan le sammen med deg
og som kan leke med deg. Det er noe vi ønsker
alle barna skal oppleve. Dersom noen av barna
synes den sosiale leken er vanskelig, setter vi
opp lekegrupper. Noen ganger trenger barna
bare litt veiledning og noen verktøy for å
komme inn i leken og delta i alt det spennende som skjer i lekens univers (se mer om
«lekegrupper» under kapittelet «Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek»).
Gjennom måten Villa Matilda er organisert på, viser vi en stor forståelse for den frie
lekens verdi. Vi har aktiviteter som holder på hele dagen, slik at barna kan være med
når det passer i forhold til den frie leken. Vi har stor respekt for barna, og er alltid
interessert i deres synspunkter. Et av våre hovedmål er å gjøre barna trygge på seg
selv. At de kan tørre å si ifra om det er noe de er uenig i, og at de kjenner på at deres
stemme er viktig. I Villa Matilda blir barna hørt, sett og respektert. Vi har stort fokus
på de ansattes holdninger i forhold til barna, fordi vi vet de har betydning for barnas
opplevelse av seg selv. Barns adferd er et språk som må leses av voksne. I Villa
Matilda vil vi alltid strebe etter å forstå barns adferd, og ikke klandre de for den! I
Villa Matilda har alle barn en verdi, og vi jobber daglig med å styrke barnas tro på seg
selv. Alt fra å klare å kle på seg selv, til å tørre å stå på en scene.

Vi leker sammen

I Villa Matilda er alle ansatte lydhøre for barns meninger og tanker og følelser. Vi
forplikter oss til å respektere det enkelte barn, lytte til det og strebe etter å forstå det.
I enhver situasjon med barna skal disse tingene være gjeldende. Spesielt i
konfliktsituasjoner mellom barna er dette viktig. Barna blir møtt med empati og får
selv muligheten til å videreutvikle empati. I Villa Matilda er vi nøytrale når vi
ankommer konfliktsituasjoner mellom barna. Det kan hende de ansatte ikke har sett
hele situasjonen, og det blir derfor vanskelig for den voksne å bestemme hvem som
har ”rett”. Det er også større sannsynlighet for at man får løst en konfliktsituasjon
konstruktivt om man møter den med et ”åpent sinn”. På denne måten vil begge
parter føle at det de har å si har betydning, at deres stemme har verdi og at følelsene
deres blir tatt på alvor. De ansatte vil alltid i en konfliktsituasjon lytte til begge parters
side av saken. Dette synes vi er viktig for at begge parters tanker og følelser skal bli
sett og hørt. Og det er viktig for barns evne til empati (å sette seg inn i den andres
situasjon). På denne måten vil barna også lære seg å reflektere over hva som skjedde,
og de vil lære seg å finne løsninger på utfordringer. Så en konfliktsituasjon er ikke
bare en konfliktsituasjon, men en fantastisk arena for læring, samspill og
medvirkning. Her er det barnas stemmer som påvirker det som skjer og som bidrar
til endring. Hos de yngste barna bruker vi samme tilnærming, selv om ikke alle har et
fult utviklet språk enda. Når man går i en teaterbarnehage blir man tross alt ganske
flink til å snakke også uten språk, så dette er ingen hindring.

DEMOKRATI
Vi er en aktivitetsbasert barnehage. Det vil si at vi ikke har avdelinger, men er
organisert som en åpen løsning med daglige aktiviteter. De daglige aktivitetene
holder stort sett på hele dagen, så barna kan selv velge når de vil være med. Kanskje
de vil leke ferdig en lek først? Her vektlegges stor respekt for barnas egne ønsker og
behov. Den samme tenkningen tar vi med oss til måltidet. Vi har tre måltider i
barnehagen: frokost, lunsj og frukt. Barna velger da selv når de vil komme og spise.
Noen barn spiser tidlig frokost, noen barn spiser sen frokost, så vår erfaring er at
barna er sultne til forskjellige tider. Dette tar vi hensyn til når vi organiserer måltidene.
F.eks lunsjmåltidet starter kl.10.30, og holder på til ca kl.12 (eller til alle har fått spist).
Noen barn er sultne med en gang, noen barn vil leke ferdig først, noen barn vil vente.
Her er det rom for barns medbestemmelse.
Vi spør også barna om råd når vi planlegger årsplanen for barnehagen. Hvilke
forestillinger ønsker de å se? Hvor liker de å gå på tur? Vi evaluerer alle de faglige
timene vi har (drama, musikk, forming, fysikk m.m.) Hva syntes barna var gøy? Hva
lærte de mest av? Hvilke gruppestørrelser fungerer best? Barn gir oss
tilbakemeldinger gjennom hele året, og disse er det viktig å ta med seg i
planleggingsarbeidet. Og selv om de yngste ikke sier noe, tar vi selvfølgelig også med
oss deres innspill i vurderingene våre. De forteller oss mye med lyder, kroppsspråk og
mimikk.
Vi bruker også barna aktivt når vi produserer
egne sanger her i Villa Matilda. Vi har gode
tradisjoner på selvkomponerte melodier og
tekster, og her er det barna som er
tekstforfatterne. Tenk så stas å synge og fremføre
en sang man selv har skrevet!
Hvert år er barna med på å lage
teaterforestillinger selv, i både liten og stor skala.
Enkelte år gjør vi det stort, og lager forestillinger
som søsken, foresatte og besteforeldre kan
komme å se på. Andre år jobber vi med det i
barnehagen uten å vise det for andre. Vi tar
utgangspunkt i bøker og fortellinger, eller
selvlagde historier. Barna velger da roller de ønsker å tre inn i, og vi jobber med
stemmer, bevegelser, samhold, fokus på hvert enkelt barn og hvordan vi setter
sammen et stykke. Her er det mye å lære! De aller yngste barna lager ikke egen

forestilling for publikum, men de jobber med å bli kjent med historien gjennom bøker
og teater, for så å få leke det samme etterpå sammen med de voksne.
Vi gjennomfører barnemøter for de eldste barna jevnlig for at barnas stemme skal bli
hørt og anerkjent i Villa Matilda. I barnemøtene kan barna komme med innspill om
temaer og problemstillinger som vi tar opp. I barnemøtene får alle barna mulighet til
å ytre seg, bli hørt og delta. Her er det viktig at alle føler at de kan bidra og at vi i
fellesskap finner frem til en løsning.
Vi gjennomfører barneintervju med førskolebarna, der de får spørsmål om hverdagen
sin. Svarene vi får tar vi med oss videre til planarbeidet vårt.
Det er vel ingen tvil om at barna i Villa Matilda blir tatt med i beslutningsprosesser,
når dette er et av svarene vi fikk en gang:
«Må vi bestemme alt eller???»

Må vi bestemme alt eller?

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
I alle våre barnehager henger det et
verdenskart på veggen. Dette kartet er en fin
innfallsvinkel på mangfoldet som beriker
barnehagen. Kartet innbyr til mange gode
samtaler om verdens land, språk, kulturer og
levemåter.
Vi har et vidt spekter av kulturer representert
i våre barnehager, både blant barn og
ansatte. Og dette ser vi på som en stor verdi.
Dette gir et godt utgangspunkt til å bli kjent
med ulike kulturer og lære å forholde seg til
ulike mennesker. Og kanskje oppdage at vi
tross forskjeller egentlig er ganske like…
Vi har samtaler med barna rundt det å være
like og det er å være ulike. Hva som er likt og
hva som er ulikt. Og hva som er bra med å
være forskjellige… Og et av barna i denne
samtalen, forklarer det så fint:
«Vi er forskjellige. Alle barna i barnehagen er
forskjellige, men noen har samme navn. Og
vi leker sammen. Det er lurt at alle ser
forskjellige ut for da kan vi se forskjell på hverandre!»
Noen har to mammaer, noen har skilte foreldre, noen har mange søsken, noen har
ingen søsken, noen kommer fra Norge, noen kommer fra andre land, noen har langt
hår, noen har kort hår, noen har fletter, noen hadde fletter i går, noen har like sko,
noen har mange tenner, noen har mistet tenner… I sine beskrivelser på hva som er
forskjellig, er barna ikke så opptatt av hudfarger. Men at vi er forskjellige, det synes
de er bra! Tenk så vanskelig det hadde blitt å finne vennen din, hvis alle så like ut!!!
Nei, det er jammen bra vi er forskjellige�
�

LIKESTILLING OG LIKEVERD
I Villa Matilda har alle like stor verdi uavhengig
av kjønn, funksjonsevne, seksuelle orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet,
kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.
Vi har nulltoleranse mot diskriminering og
mobbing (se vedlegg). Alle ansatte i Villa
Matilda må skrive under på mobbeplanen. Og
alle ansatte forplikter seg til å stoppe enhver
form for diskriminering. Hos oss skal alle føle
seg velkommen, og alle skal føle at de er like
mye verdt. Vi venter aldri med å gripe inn om vi oppdager diskriminering. Men jobber
aktivt med å være i forkant. Ved å anerkjenne at vi er ulike og se fordelene med å
være ulike, kan vi skape gode holdninger hos barna.
Hvert år arrangerer vi basar i barnehagene i forbindelse med FN dagen. I 2016
bestemte foreldrene at inntektene fra basaren skulle gå til sykehusklovnene. Og nå er
det vedtatt i SAMU at dette blir en fast tradisjon. Barna lager kunst som selges på

basaren, de har med seg kaker som vi selger, og de rydder i klær og leker som kan
komme nye barn til gode. Her lærer barna å ta vare på miljøet ved gjenbruk av tøy og
leker, de får kjenne på følelsen av å bidra og ha betydning for noen, og de lærer om
nestekjærlighet. Barna i Villa Matilda vet hva sykehusklovnene gjør, og vil gjerne bidra
til at barna får det litt bedre når de er på sykehuset.

Sykehusklovnene gjør sånn at barna i sykehuset synes det er gøy å være på sykehuset.
De gjør sånn at barna kan le litt masse, og da blir det morsomt for barna. Før
sykehusklovnene kommer er det kjedelig. Barna er der fordi de er syke og må være der
mange dager.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
I Villa Matilda lærer alle barna å
kildesortere. Under alle måltider rydder og
sorterer barna etter seg selv. Og noen
ganger er de hjelpere på kjøkkenet og
bretter melkekartonger og sorterer større
søppel. Her lærer barna om hvorfor det er
viktig å sortere søppel, og hva søppelet
kan bli til. Vi har to rollefigurer i Villa
Matilda som heter Gjendine Vinning og
Emma Ballasje… og de to søppeltrollene
lærer oss ganske mye om miljøet og
kildesortering. Ja, det er faktisk ganske
gøy med søppel!!!
Under måltidene får barna små porsjoner
(og gjerne mange porsjoner), slik at de har
muligheten til å spise opp. På denne
måten bidrar vi til å kaste mindre mat, og barna lærer seg gode holdninger.

Jeg har lært å ta riktig søppel. Sånn at vi
kan bruke det på nytt.

Vi har flotte turområder rundt barnehagene våre, og benytter oss av dem. Her blir
fokuset gode naturopplevelser og styrke barnas kunnskap om naturen.
Når vi har kunst og musikk, hender det at vi lager nye kunstverk og
musikkinstallasjoner av ting som ellers hadde blitt søppel. Her blir barn og foreldre
involvert, og tar med seg mange skatter hjemmefra. Utrolig hva vi kan skape med
ting som ellers hadde blitt kastet!!!
Vi har frukttrær i alle våre barnehager. På Egra har vi i tillegg en utvidet
grønnsakshage, som alle våre barnehager får dra nytte av. Her er det bringebær,
stikkelsbær, bjørnebær, tomater, poteter, gresskar m.m. I Villa Matilda synes vi det er
viktig at barna vet hvor maten kommer fra, og at de kan få gode opplevelser ved å
være med å plante og høste inn frukten og grønnsakene. Eplene smaker jo alltid best
når man har plukket de selv. Hvert år plukker førskolebarna på Egra kassevis med
epler som de får være med å levere til Puntervold. På denne måten kan de få være
med på hele prosessen, fra å plukke eplene til de blir til eplemost. Det er jammen
spennende å få være med på!!!
LIVSMESTRING OG HELSE
I Villa Matilda har vi tre måltider i løpet av dagen. Vi har frokost (grøt med rosiner og
fruktbiter, sunne pannekaker, knekkebrød
eller brød med sunne pålegg), varmmat til
lunsj og ettermiddagsmat med frukt. Høsten
2017 ansatte vi en kokk på fulltid som lager
varm lunsj til alle våre tre barnehager. Her
serveres det laks, linsesuppe, fiskesuppe og
hjemmelagt nanbrød blant annet. Her kan
dere se et eksempel på en ukemeny:
Mandag: Grønnsakssuppe med flatbrød
Tirsdag: Laks med blomkål, brokkoli,
gulrøtter og poteter
Onsdag: Linsesuppe med hjemmelaget
nanbrød
Torsdag: Fiskegrateng med raspede
gulrøtter og grønnsaker
Fredag: Hvite bønner i tomatsaus og salat
I Villa Matilda streber vi etter et sundt og
variert kosthold, der barna kan matglede og
sunne helsevaner. I mai 2018 hadde vi et møte med alle de ansvarlige ansatte som

jobbet med måltidet i våre tre barnehager, og der kom vi frem til en felles plan for
hvordan måltidene skulle være hos oss. Her er konklusjonen på møtet:
MÅL FOR MÅLTIDET
•

Selvstendighet (barna lærer å spise selv, smøre selv)

•

Høflighet (spørre om å sende, hjelpe hverandre, takke for maten)

•

Kunnskap om maten (snakke om maten, hva de ulike ingrediensene heter og
hvor de kommer fra)

•

God stemning (den ansatte er ansvarlig for den gode stemningen rundt
måltidet)

•

Samtale (en god samtale rundt bordet, se hvert enkelt, inkludere alle)

•

Smake (oppmuntre barna til å smake, de voksne smaker og er gode forbilder)

•

De spiser for egen del (barna er ikke «flinke» til å spise, de spiser fordi de
trenger det, kjenne på følelsen mett/sulten)

•

Små porsjoner (redusere matsvinn, ikke gi mer enn de klarer å spise opp)

•

De ansattes holdninger (de ansattes holdninger smitter fort over på barna, vær
et godt forbilde med gode holdninger)

•

Være med å lage mat (barna kan være med å bake, kutte frukt, høste frukt,
plante grønnsaker)

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldrene etter at vi begynte med
varmmat hver dag, og et nytt kosthold (vi hadde tidligere varmmat 3 ganger i uken).
Nå får vi tilbakemeldinger fra foreldrene om at barna smaker på flere ting hjemme og
at de liker ting som de ikke likte før. Så ikke bare spiser barna sundt i barnehagen,
men de tar også med seg de sunne matvanene hjem. Og det er jo et supert resultat!!!
Men det er ikke bare gjennom mat og kosthold at vi lærer barna å ta vare på
kroppen. I Villa Matilda fremmer vi bevegelsesglede gjennom ukentlige dansetimer
med profesjonell danser, ukentlige gymtimer med vekt på kroppens ulike bevegelser,
med ukentlige turer i skog og mark og daglig gjennom varierte og utfordrende
lekeplasser som stimulerer til bevegelsesglede!
Vi er opptatt av barns fysiske og psykiske helse, og streber daglig for at denne skal
være så optimal som mulig hos alle våre barn. Vi ønsker å bidra til barnas trivsel,
livsglede, mestring og følelse av egenverd. Og dette får vi tilbakemeldinger både fra
barna, foreldrene og studentene at vi klarer veldig bra! Fra barna kommer om
morgenen til de drar om ettermiddagen er det dette som er fokuset vårt. I alle våre
aktiviteter og rutinesituasjoner, er vi opptatt av å ivareta barna på en best mulig
måte. Mye humor og latter i store doser er dagligdags hos oss�
�
Noen ganger opplever barna utfordringer av ulike slag, og da er det de ansattes
oppgave å veilede barna gjennom dette, på en måte som gjør at de føler mestring. I
en konfliktsituasjon mellom barn for eksempel, så kan mange barn oppleve det som

en krevende situasjon. Da er det de ansattes oppgave å veilede barnet gjennom
konfliktsituasjonen, slik at barnet kan føle mestring. Vi oppfordrer alle barna til å løse
konfliktene gjennom kroppsspråk og kommunikasjon. Og de blir utrolig flinke til
dette, når de får øvd noen ganger. Dette er jo også noe de kan ta med seg videre til
skolen.
Som nevnt under «likestilling og likeverd» har vi i Villa Matilda nulltoleranse mot
diskriminering og mobbing (se vedlegg). Alle ansatte i Villa Matilda må skrive under
på mobbeplanen. Og alle ansatte forplikter seg til å stoppe enhver form for
diskriminering. Hos oss skal alle føle seg velkommen, og alle skal føle at de er like
mye verdt. Vi venter aldri med å gripe inn om vi oppdager diskriminering. Men jobber
aktivt med å være i forkant. Ved å anerkjenne at vi er ulike og se fordelene med å
være ulike, kan vi skape gode holdninger hos barna.
I rammeplanen står det at alle barn skal ha mulighet til hvile, ro og avslapning i løpet
av barnehagedagen. I Villa Matilda får barna tilbud om ro og hvile i dansetimene
(noen av sangene er hvilesanger), gjennom musikktimene (en del av musikktimen er
lytteøvelser og ligge og lytte til musikk), gjennom litteraturlesing (barna har stort sett
tilbud om lesing hver dag i Villa Matilda). Noen av barna er flinke til å regulere selv
når de trenger hvile, mens andre barn må ha hjelp til å kjenne når det kan være greit
å slappe av litt. De aller yngste barna sover i senger i løpet av dagen, men de eldste
barna foretrekker å hvile på en madrass eller lytte til en god bok.
Gjennom den daglige og nære kontakten med barn er barnehagen i en sentral
posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og
livssituasjon. Noen ganger er det noen av barna hos oss som ikke har det optimalt i
forhold til den fysiske og den psykiske helsen. I de mindre alvorlige tilfelle kan hjelp
og veiledning fra personalet være nok til å hjelpe familien i en vanskelig situasjon. I
andre tilfeller trenger barnehagen hjelp fra PPT eller barnevern. Personalet i Villa
Matilda har et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og
seksuelle overgrep, og vi har kunnskap om hvordan dette kan forebygges og
oppdages. Denne kunnskapen pleier vi å oppdatere hvert år under
planleggingsdagene, slik at alle ansatte har den kompetansen de trenger for å hjelpe
de barna som ikke har det så bra. Vi bruker materiell fra Stine Sofies stiftelse for å øke
egen kunnskap, og for å styrke barna i hva som er «rett og galt». I 2020 ble vi med i
et pilotprosjekt i samarbeid med Stine Sofies stiftelse, og vi fortsetter samarbeidet her
med ny deltakelse for nye ansatte. Nå har alle våre barnehager hvert sitt barneombud
som har et ekstra ansvar for de utsatte barna. Barnas verneombud har deltatt på flere
samlinger i regi av Stine Sofies stiftelse i løpet av det siste året, og tar med seg sin
kunnskap inn i våre barnehager. Vi har arrangert personalmøter med fokus på de
utsatte barna og vi har invitert Stine Sofies stiftelse til å holde foredrag for alle

ansatte i Villa Matilda. Vi har gjennom årene opparbeidet oss mye kunnskap om vold
og overgrep om barn og har innarbeidet gode rutiner for å avdekke dette. I tillegg
viser vi teaterforestillinger som tar for seg ulik tematikk, som «Sinna Mann» og
«Mammas skygge». Disse forestillingene vises for de eldste barna i barnehagen. For
de som opplever lignende hjemme, kan forestillingen brukes terapeutisk. Mens de
som ikke opplever noe hjemme, vil nok ikke oppdage det samme i forestillingen…

Noen ganger liker jeg ikke meg selv. Da må jeg si fine ting
til meg selv, og så blir det bedre. Her er jeg. På den
(venstre) er jeg dum og på den (høyre) er jeg fin.

BARNEHAGER MED SÆRLIGE FORMÅL
Villa Matilda har en drift i samsvar med §1
og går ikke under særlige formål.
Men i praksis er vi en sekulær barnehage
fordi vi ikke har fokus på en spesiell religion.
Vi er en barnehage for alle. Vi legger likevel
vekt på at vi har en arv i kristen og
humanistisk kultur og tradisjon.
Vi skal respektere hvert enkelt barns
bakgrunn for å gi dem mestringsfølelse og
egenverd.

2.ANSVAR OG ROLLER

ORGANISASJONSKART EGRA 2021
Mathias
Pedagogisk leder

Julie Hege
Pedagogisk leder
Hamid
Assistent
Helle
Pedagogisk leder
Julie BS
Assistent
Pia-Elene
Pedagogisk leder

Bilal
Pedagogisk leder

Emma
Pedagog

Arne
Musiker

Helene
Anita
Administrativ leder og
utvikler

Lene
Daglig leder

Solbjørg

Mia

Styrers stedfortreder

Stedlig leder

Danser

Anita
Kokk

Seyran
Praktisk medarbeider

Ulvhild
Pedagog

Christine
Pedagog

Martine
Fagarbeider

Stephan
Fagarbeider

Christina
Assistent

Jannicke
Assistent

AnitaAnita

ORGANISASJONSKART FUHR 2021
Mathias
Pedagogisk leder
William
Pedagog
Paulina
Pedagogisk leder
Eden
Assistent
Kristine
Pedagogisk leder
Mariann
Fagarbeider
Pia-Elene
Pedagogisk leder
Mary Ann
Fagarbeider
Kate
Pedagogisk leder

Evy
Pedagog

Anita
Administrativ leder og
utvikler

Lene
Daglig leder

Solbjørg

Sylwia

Styrers stedfortreder

Stedlig leder

Arne
Musiker

Helene
Danser

Anita
Kokk

Tiril
Fagarbeider

Caroline
Assistent

Inger Lise
Assistent

Camilla
Pedagog

AnitaAnita

ORGANISASJONSKART STRØMSBU 2021

Anita
Administrativ leder og
utvikler

Lene
Daglig leder

Solbjørg

Alexandra

Styrers stedfortreder

Stedlig leder

Hilde

Mathea

Pedagogisk leder

Pedagog

Anne MArie

Min

Pedagogisk leder

Assistent

Agnese

Zlata

Pedagogisk leder

Pedagog

Katrine

Irene

Pedagogisk leder

Assistent

Anne Kari

Tove

Pedagogisk leder

Fagarbeider

Arne
Musiker

Helene
Danser

Anita
Kokk

Maryann
Assistent

Dalia
Fagarbeider

Dominika
Fagarbeider

Anita

Sjefen vår!

Anita er en bra sjef fordi jeg synes hun er
flink. Hun er flink til å være sjef.

3.BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG
Vi møter barna der de er, og streber etter å gi
de den beste omsorg. Det vil si at vi ser og
forstår det unike i hvert enkelt barn, og lytter
til barnas innspill og reaksjoner. Vi streber
etter å lære barna å ta hensyn og vise omsorg
for hverandre som er et viktig grunnlag for
utvikling av sosial kompetanse.
Ved levering av barn i barnehagen, er det ikke
uvanlig å ”trøste” barna med at ”mamma
kommer etterpå” eller ”pappa kommer
etterpå”. For noe år siden hadde vi lyst til å ha
et lite eksperiment med tanke på akkurat
dette. Og eksperimentet ga så gode
resultater, at vi har bare fortsatt med det! Vi
ønsket nemlig å unngå å bruke de setningene.
I stedet vil vi fokusere på hva som skal skje i
barnehagen, og snakke om alt vi skal gjøre
sammen. Vi har erfaring med at barn som får stadige bekreftelser på at ”mamma
kommer etterpå”, blir mer fokusert på dette enn å leke og ha det gøy i barnehagen.
De gangene vi har fokusert på her og nå, har barna kommet inn i leken og hatt en
super dag i barnehagen. Fint om dere foreldre også hjelper oss her. Forbered gjerne
barnet på hva som skal skje i barnehagen i stedet for ”jeg kommer etterpå” eller ”jeg
henter deg etter frukt”. Det handler om hva vi ønsker. Ønsker vi at barnet skal gå og
vente, eller ønsker vi at barnet skal leke?

De voksne i barnehagen passer på meg

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR LEK
Elle melle,
deg fortelle,
skipet går ut i år,
rygg i rand,
to i spand,
snipp snapp snute,
du er ute.
Dette er en av de kjente regler i nåtidens
barnekultur, men den stammer fra vikingtiden da
de skulle velge ut hvem som skulle sitte ved
siden av hverandre å ro i de store robåtene. Det
er mye av nåtidens barnekultur av regler og rim
som stammer fra gammelt av. Barneleker som

har både hurtighet og styrke kommer av at man trente seg til å bli jegere før i tiden,
og leker som skjerper sanser og utvikler ferdigheter var med på å gjøre barna klar for
”voksenlivet”. Dette er noe som går på tvers av etnisitet og ulike kulturer, og som er
med oss den dag i dag.
”Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek, og leken har en selvskreven og viktig
plass i barnehagen. Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle
barna muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som
grunnleggende livs- og læringsform.” (Rammeplanen)
I Villa Matilda vet vi at barns frie lek er en viktig livs- og læringsform. Nettopp derfor
har vi organisert rutinesituasjonene, slik at den frie leken kan ivaretas. Hos oss kan
barna leke ferdig leken før de kommer og spiser, går på do eller skal ha en aktivitet.
På grunn av den fleksible organiseringen kan barna være med å bestemme når det
passer, i stedet for at de voksne alltid skal bestemme alt (det kan ikke velges bort,
men det kan utsettes ved behov). I Villa Matilda har vi vårt eget dramarom, og også
der kommer leken frem. Her vil de voksne være bevisst sin rolle som veileder i leken.
Noen barn trenger hjelp til å komme inn i leken, noen barn trenger hjelp til å bli
værende i leken, noen barn trenger hjelp til å inkludere andre i lek, mens andre
trenger hjelp til å forstå og tolke leken. Den voksnes rolle er viktig her, og er ofte
avgjørende for at barn skal føle at de mestrer. Er denne leken vellykket, tar de dette
ofte med seg videre i frileken.
”De voksne har også ansvar for de barna som ikke mestrer leken eller ikke klarer å få
innpass i de andres lek. Disse barna kan miste den sosiale og kommunikative øvelsen
som lek med andre barn gir. Mange leker krever også øvelse og erfaring. Barnehagen
bør utvikle en strategi for hvordan de voksne over tid kan hjelpe de barna som
trenger aktiv støtte for å fungere bedre i samlek.”
(BFD 1997, s. 53).
”For enkelte barn som ikke ellers kommer så godt frem, kan vi se at de blomstrer når
de kommer i små grupper. De tør utforske mer, bruker stemmen sin og blir tryggere.
Denne erfaringen ser vi at de tar med seg tilbake i lek og samspill i større
grupper.”(barnehageforum)
I Villa Matilda jobber vi aktivt med lekegrupper. I lekegruppene er vi gjerne en mindre
gruppe (2-5 barn), der vi har spesielt fokus på den sosiale kompetansen. Det vil
variere hvilke barn som er med på lekegruppene. Både barn som mestrer lekekodene
og barn som trenger å øve på dette vil være med. Den beste læreren er nemlig ofte
barna selv, så noen ganger kan det være noen som mestrer lekekodene godt som
kan lære bort noen triks til de andre. Hvem som vil få tilbud om å være med på
lekegruppe vil bli bestemt på barnehagens pedagogmøter. Her vil de ansatte drøfte
hvem som trenger litt hjelp og veiledning til å mestre alle de sosiale spillereglene

optimalt. Noen tenker kanskje at det å leke er så enkelt, men når man studerer leken
nærmere så er den fullt av mange uskrevne regler som barna må mestre for å leke
knirkefritt. I en mindre lekegruppe vil dette bli lettere å lære og øve seg på.
Lekegrupper er også en fin måte å koble nye bekjentskaper på. Noen ganger kan
barna ”gro litt fast” sammen med samme lekekamerat, og dersom dette samspillet
ikke er optimalt kan kanskje et nytt bekjentskap være positivt. Det som er det
viktigste for oss i Villa Matilda er at alle barna har minst en venn, og at de behersker
lekekodene slik at de kan fungere positivt i samspill med de andre barna.

Jeg liker å leke sammen med de andre

I 2016 hadde vi spesielt fokus på de gode, gammeldagse lekene, og dette fortsetter vi
med. Vi synes det er viktig å viderebringe kulturen vi har, også lekekulturen, og her
har vi funnet frem mange gamle leker vi ønsker å lære barna. I den teknologiske
verden som vi befinner oss i, er det dessverre mange av de gamle lekene som
forsvinner dersom vi ikke tar vare på dem. Så derfor vil dere nok høre om disse
lekene i år: Se vedlegg side 35 og 36.

I Villa Matilda har vi barn fra 1 – 6 år. Vi er en aktivitetsbasert barnehage, der
barnehagedagen er delt inn i ulike aktiviteter for barna. Det vil si at vi ikke har
avdelinger i vår barnehage, med barna blir delt inn i grupper etter hvilke aktiviteter
de velger og som vi har gjennom dagen. I noen av barnehagens rom er det frilek og i
andre rom er det organisert aktivitet. I løpet av barnehagedagen skal alle barna ha
vært med på den organiserte aktiviteten, men de velger selv når dette passer. Det er
ofte smågrupper når vi jobber med organisert aktivitet. Ved å organisere barnehagen
på denne måten, får barna leke både med jevnaldrende og barna som er eldre/yngre.
I tillegg til at det gis rom for mye medbestemmelse.
”Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns
samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring
og etablering av vennskap. Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk
bakgrunn og funksjonsnivå, må få likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte
aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende. Danning i barnehagen har som mål at
barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen
personlige og kulturelle identitet”. (Rammeplanen)
Fordelene med smågrupper er at man får mer en til en-kontakt med barna. De
voksne blir bedre kjent med, og ser det enkelte barnet, og har mulighet til å veilede
barna i aktivitet og lek med andre. Hvert barn har mulighet til å komme mer frem. I
tillegg får barnet sosialisering med barn på samme utviklingsnivå, noe som skaper
vennskap. Vi ser også fordelen med at de yngste og eldste barna er sammen. De
yngste vil gjerne strekke seg etter de eldste og lære det de kan, og de eldste synes
det er stas å lære de yngste. En optimal læringsarena med andre ord. Se vedlegg side
38 og 39.

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR DANNING
”Danning er en livslang prosess som blant
annet handler om å utvikle evne til å reflektere
over egne handlinger og væremåter. Danning
skjer i samspill med omgivelsene og med
andre og er en forutsetning for
meningsdanning, kritikk og demokrati.
Gjennom gode danningsprosesser settes barn
i stand til å håndtere livet ved at de utvikler
evnen til å forholde seg prøvende og
nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv
som et verdifullt medlem av et større
fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer
enn læring, mer enn omsorg, mer enn
oppdragelse og mer enn sosialisering.
Samtidig rommer danning alt dette. Barn må
få utfordringer, muligheter til å utvikle
kunnskaper og ferdigheter og støtte for å
handle omsorgsfullt og gjøre etisk
begrunnede valg. Gjennom danning legges
grunnlaget for barnets allsidige utvikling.”
(Rammeplanen for barnehagen).
I Villa Matilda er vi gode på å stille åpne spørsmål til barna. På denne måten
oppmuntrer vi barna til å undre seg, både alene og sammen med andre. Barna blir
sett og hørt og de får lov til å tenke selv. Vi tar barna med i beslutningsprosesser som
valg av årets teaterforestillinger som skal vises, og valg av temaene for året. I tillegg
er barna en naturlig del av de dagligdags tingene som skal bestemmes og vurderes.

Jeg liker med meg selv at jeg sier fine ting
til andre

Målet for barna i Villa Matilda er at de skal bli trygge på seg selv. De blir oppmuntret
til å ta selvstendige valg, og får hjelp til å forstå konsekvensen av sine egne
handlinger. Dette gjør at de utvikler et mer bevisst forhold til seg selv som individer.
Barns evne til å reflektere over egen væremåte utvikles ved at de får støtte og hjelp til
å være konstruktive og løsningsorienterte. Derfor gir de voksne positiv bekreftelse
når barn tar initiativ til å hjelpe og vise omsorg overfor andre barn. Barn lærer av det
de opplever, ser og hører, og de voksne er gode rollemodeller og tydelige i sine
holdninger og handlinger i alle situasjoner gjennom dagen.
I konfliktsituasjoner er det viktig for oss at barna selv er med på å finne løsninger. De
får ikke servert et fasitsvar, men blir stilt spørsmål som er med på å komme frem til
løsninger som alle parter er fornøyd med. Det er ikke alltid ordet unnskyld som er
viktig. Det brukes kun med mening. De voksne prøver å forstå og ha respekt for
barnas opplevelse og tolkning i ulike situasjoner.
”Danning er en prosess der de voksne både leder og veileder barna. Det er de
voksnes oppgave å veilede barna i deres møte med samfunnets krav og
forventninger og barnas egen væremåte. Det er viktig at barna får forståelse for hva
som er akseptert atferd i samvær med andre. Barn som har et godt utviklet språk, og
som har evne til å vise empati, kan lettere reflektere over og forstå konsekvensen av
sine handlinger og sin væremåte. God språkforståelse og balanse mellom

selvhevdelse og selvkontroll er viktig i et godt sosialt samspill.” (Fra boka Se meg! Av
Anne Aasgaard)
Å være publikum er også en viktig del av dannelsesaspektet. Det å heie frem de
andre, respektere det som skjer på scenen og oppmuntre hverandre til å tørre å stå i
søkelyset er en væremåte vi ønsker å fremme.
De ansatte som jobber i Villa Matilda er også bevisst på voksenrollen. Vi vet vi er
forbilder for barna, og vi streber etter å være de beste forbilder. Vi vet at barna ser og
lærer av de voksne, så mye av jobben er gjort når ansatte (og foreldre) setter et godt
eksempel!

BARNEHAGEN SKAL FREMME LÆRING
”Læring skal foregå i det daglige samspillet
med andre mennesker og med miljøet og
være nært sammenvevd med omsorg, lek
og danning.” (Rammeplanen)
”Barna skal få utfolde skaperglede, undring
og utforskertrang. De skal lære å ta vare på
seg selv, hverandre og naturen. Barna skal
utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning
tilpasset alder og forutsetninger.”
(Barnehageloven)
”Barnehagen skal støtte barns
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og
gi utfordringer med utgangspunkt i barnets
interesser, kunnskaper og ferdigheter.”
(Barnehageloven)
I Villa Matilda er vi bevisst på at det er de
ansatte som har kompetanse og interesse
for de ulike fagfeltene som underviser i
disse fagfeltene. Vi mener at det er det
eneste riktige for best mulig læring. Er det noen som har mye kunnskap om
matematikk og elsker dette faget, er det ikke vanskelig å forstå at de lærer barna
dette faget på en lettere og mer motiverende måte, enn om alle ansatte skal rullere
på å undervise i matematikk. Barna lærer gjennom alt de opplever gjennom dagen.
Om seg selv, om andre barn og voksne, om samspill, om hverdagslivets gjøremål og

om livet og verden omkring dem. Vi legger til rette for at barna kan være med å
påvirke sin egen hverdag og få uttrykke sine meninger.
Det å etablere vennskap og gode relasjoner er en forutsetning for god læring. Det er
viktig at barna opplever glede ved å mestre i fellesskap med andre. Hos oss har vi et
mål om at alle barn skal ha minst en venn. Ofte finner barn både en og flere venner
ganske fort, men til tider ser vi at det er behov for lekegrupper slik at de barna som
strever med å finne noen får mulighet til å danne vennskap med nærere hjelp og
veiledning av en voksen. I aktiviteter er vi bevisst på å se på vennskap/”gryende”
vennskap når vi setter sammen grupper.
I kunnskapsformidling er det de ansattes oppgave å undre seg sammen med barna.
Det er ofte fristende å gi svaret med en gang når man vet svaret. Men ved å undre
seg sammen med barnet og finne ut av svarene sammen, vil læringsinteressen bli
større hos barna. Barna blir mer aktive i prosessen og det er lettere å huske svaret når
man har vært med på å finne det ut selv.
På lik linje med at de ansatte er rollemodeller for barna, vet vi også at eldre barn er
rollemodeller for yngre barn. Vi oppmuntrer barna til å være gode rollemodeller for
hverandre. Yngre barn vil automatisk strebe etter å klare det som de eldre barna kan,
og det er veldig stas for de eldre barna å lære bort kunnskap. Dette styrker samspillet
i gruppa og lager et godt læringsmiljø i barnehagen. Vi vil nok påstå at vi har en
kultur for å støtte hverandre og heie hverandre frem!
For noen år tilbake ønsket foreldregruppa at vi skulle starte med førskolegruppe. Det
gjorde vi og siden har vi holdt på med det! Det er stor stas for de eldste barna i
barnehagen å være med på førskolegruppe. De får styrket samholdet som gruppe og
de blir godt forberedt til skolestart!
Førskoleopplegget i Villa Matilda
Barnehageåret 2016/2017 var barnehagen på Egra med i et forskningsprosjekt som
heter Agderprosjektet. 43 fokusbarnehager (Fokusgrupper) ble valgt ut. Barna i disse
barnehagene ville fremover bli sammenlignet med barn fra 43 barnehager som
fortsatte med sitt førskoleopplegg som før (Sammenligningsgrupper).

Fakta om Agderprosjektet: Målet med Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et
førskoleopplegg hvor hensikten er å bidra til at barn har likere og bedre
læringsgrunnlag ved skolestart.
Det pedagogiske fundamentet er «lekbasert læring» (playful learning). Kjerneområder
i førskoleopplegget er sosial kompetanse, selvregulering, språk og matematikk.
Året 2015/2016 ble en av våre ansatte utdannet til å gjennomføre opplegget i
barnehagen. Gjennomføringen sist år ble en suksess, og vi fant tidlig ut at vi også

dette året ville ha med oss prinsippene og aktivitetene i Agderprosjektet i
førskolegruppa. Barna har i år førskoletur hver mandag (inkl. aktiviteter) og
førskolegruppe 3-4 dager i uken (4 dager når de jobber med bøker).

Villa Matilda på Strømsbu gjennomførte opplegget som Egra hadde året etter. De ble
valgt ut til å være sammenligningsbarnehage og kunne først ta fatt på opplegget
dette året. En ansatt i Arendal har fått videreutdanning for å gjennomføre opplegget.
Høsten 2018, blir det fritt frem for alle som ønsker å gjennomføre førskoleopplegget.
Da blir boken om Agderprosjektet utgitt, og samtidig blir mange filmer om
aktivitetene lagt tilgjengelig ut for alle. Og her må det sies at det har blitt filmet mye i
Villa Matilda, og at de ansatte har fått mye skryt av de ansvarlige for forskningen. På
universitetet i Stavanger brukes filmene fra Villa Matilda som
undervisningsmateriell�
�
Utfyllende informasjon om Agderprosjektet finnes på http://www.uis.no/forskning/
barnehage/agderprosjektet/.
Informasjonen her gir et godt bilde av hva Agderprosjektet er og dermed hva
førskolebarna i Villa Matilda får. Det ligger også en film på den siden (under «siste
nytt om Agderprosjektet») som heter «Agderprosjektet på 7 minutter». I denne deltar
også barnehagen vår.

BARNEHAGEN SKAL FREMME VENNSKAP OG FELLESSKAP
I Villa Matilda jobber vi aktivt med temaet vennskap. Det er viktig at alle barna blir
inkludert, og vi har som mål at alle barna skal ha minst en venn.
I barnehageloven står det at barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og
anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og

læring, og være et utforskende og trygt
sted for fellesskap og vennskap.
Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.
De voksne i Villa Matilda jobber med
dette ved å lytte, støtte og utfordre
barna. Vi fremmer de positive
handlingene som motvirker avvisning,
mobbing og vold. Det gjør vi ved blant
annet en aktivitet som heter kongestol,
teaterforestillinger, et eget opplegg for
barna som heter ”hjerteprogrammet” og
ulike rollefigurer.
Se vedlegg om mobbing i barnehagen
side 41,42,43,44,45,46
Se vedlegg om mål og tiltak side 46,47
På førskolegruppene lager barna felles samspillsregler, der de setter ned punkter på
hvordan de skal forholde seg til hverandre.
Når det inviteres til bursdager på fritiden, skal ingen i en naturlig gruppe utelates og
invitasjoner deles ut av ansatte.

Trøste

BARNEHAGEN SKAL FREMME KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Alle aktiviteter og rutinesituasjoner i Villa Matilda er
språkstimulerende. Vi legger vekt på den gode
samtalen med barna. I tillegg har vi språkgrupper
to til fem ganger i uka for de som har behov for litt
ekstra språkstimulering. Vi bruker «Snakkepakka»
og «Bravo» i språkgruppene. Vi er også glad i god
litteratur og bruker å lese mye for barna. I
førskolegruppa brukes dialogisk lesing, som
absolutt er språkstimulerende og språklig
bevisstgjørende. Vi viser også en del forestillinger
hentet fra litteraturens verden, og da blir
selvfølgelig bøkene lest godt på forhånd. Og barna
vil ofte lese de etterpå også!
I musikktimene lærer barna sanger som
oppmuntrer til språk og sangglede.
De ansatte i Villa Matilda er bevisste på å benevnte
det vi ser rundt oss. Spesielt er dette viktig hos de
aller yngste barna, men også de eldre barna har
fordeler av dette. Det å sette ord på det man ser og
det man gjør, vi styrke barna språkmessig.
Bekrepslæring er en viktig del av utviklingen i barnehagealder.
I samtaler og spørsmål, er det viktig å gi barna tid til å komme med et svar.
I gymtimene trener barna noen ganger på munnmotorikk.
Når barna har sett på teater, rollefigurer har vært på besøk e.l. samtaler vi med barna
om dette. Vi oppmuntrer også barna til å fortelle til foreldrene ved henting/levering.
For barna som er flerspråklige, oppfordrer vi foreldrene til å snakke morsmål hjemme.
Blir barnet god på sitt morsmål, blir det også lettere å lære et nytt språk.

4. BARNS MEDVIRKNING
§ 3.Barns rett til medvirkning
I barnehageloven § 3 står det følgende:
•

Barnets synspunkter skal tillegges
vekt i samsvar med dets alder og
modenhet.

•

Barn i barnehagen har rett til å gi
uttrykk for sitt syn på barnehagens
daglige virksomhet.

•

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv
deltakelse i planlegging og vurdering
av barnehagens virksomhet.

I følge Berit Bae kan medvirkning i vid forstand forstås som barns rett til å få støtte til
å uttrykke seg, bli synlig og ha innvirkning i sosial sammenheng. Bae sier videre at
medvirkningsbegrepet ser ut til å være tosidig: det psykiske rommet til å uttrykke seg,
og deltakelse i beslutninger. Hun sier videre at barnas stemmer må balanseres mot
hverandre og mot de voksnes stemmer. Ved å legge vekt på virkningsaspektet kan
begrepet forstås som å gjøre noe sammen som fører til noe; at man er med på å
påvirke det som skjer, kjenner at egen deltakelse bidrar til endring.
I Villa Matilda er alle ansatte lydhøre for barns meninger og tanker og følelser. Vi
forplikter oss til å respektere det enkelte barn, lytte til det og strebe etter å forstå det.
I enhver situasjon med barna skal disse tingene være gjeldende. Spesielt i
konfliktsituasjoner mellom barna er dette viktig. I Villa Matilda er vi nøytrale når vi
ankommer konfliktsituasjoner mellom barna. Det kan hende de ansatte ikke har sett
”hele” situasjonen, og det blir derfor vanskelig for den voksne å bestemme hvem som
har ”rett”. Det er også større sannsynlighet for at man får løst en konfliktsituasjon
konstruktivt om man møter den med et ”åpent sinn”. På denne måten vil begge
parter føle at det de har å si har betydning, at deres stemme har verdi og at følelsene
deres blir tatt på alvor. De ansatte vil alltid i en konfliktsituasjon lytte til begge parters
side av saken. Dette synes vi er viktig for at begge parters tanker og følelser skal bli
sett og hørt. Og det er viktig for barns evne til empati (å sette seg inn i den andres
situasjon). På denne måten vil barna også lære seg å reflektere over hva som skjedde,
og de vil lære seg å finne løsninger på utfordringer. Så en konfliktsituasjon er ikke
bare en konfliktsituasjon, men en fantastisk arena for læring, samspill og

medvirkning. Her er det barnas stemmer som påvirker det som skjer og som bidrar
til endring. Hos de yngste barna bruker vi samme tilnærming, selv om ikke alle har et
fult utviklet språk enda. Når man går i en teaterbarnehage blir man tross alt ganske
flink til å snakke også uten språk, så dette er ingen hindring.
Med tanke på barnehagens organisering er også barns medvirkning styrende for
denne.
Vi er en aktivitetsbasert barnehage. Det vil si at vi ikke har avdelinger, men er
organisert som en åpen løsning med daglige aktiviteter. De daglige aktivitetene
holder stort sett på hele dagen, så barna kan selv velge når de vil være med. Kanskje
de vil leke ferdig en lek først? Her vektlegges stor respekt for barnas egne ønsker og
behov. Den samme tenkningen tar vi med oss til måltidet. Vi har tre måltider i
barnehagen: frokost, lunsj og frukt. Barna velger da selv når de vil komme og spise.
Noen barn spiser tidlig frokost, noen barn spiser sen frokost, så vår erfaring er at
barna er sultne til forskjellige tider. Dette tar vi hensyn til når vi organiserer måltidene.
F.eks lunsjmåltidet starter kl.10.30, og holder på til ca kl.12 (til alle har fått spist). Noen
barn er sultne med en gang, noen barn vil leke ferdig først, noen barn vil vente. Her
er det rom for barns medbestemmelse.
Vi spør også barna om råd når vi planlegger årsplanen for barnehagen. Hvilke
forestillinger ønsker de å se? Hvor liker de å gå på tur? Vi evaluerer alle de faglige
timene vi har (drama, musikk, forming, fysikk m.m.) Hva syntes barna var gøy? Hva
lærte de mest av? Hvilke gruppestørrelser fungerer best? Barn gir oss
tilbakemeldinger gjennom hele året, og disse er det viktig å ta med seg i
planleggingsarbeidet. Og selv om de yngste ikke sier noe, tar vi selvfølgelig også med
oss deres innspill i vurderingene våre… De forteller nemlig ganske mye med lyder,
kroppsspråk og mimikk!
Vi bruker også barna aktivt når vi produserer egne sanger her i Villa Matilda. Vi har
gode tradisjoner på selvkomponerte melodier og tekster, og her er det barna som er
tekstforfatterne. Tenk så stas å synge og fremføre en sang man selv har skrevet!
Hvert år er barna med på å lage teaterforestillinger selv, i både liten og stor skala.
Enkelte år gjør vi det stort, og lager forestillinger som søsken, foresatte og
besteforeldre kan komme å se på. Andre år jobber vi med det i barnehagen uten å
vise det for andre. Vi tar utgangspunkt i bøker og fortellinger, eller selvlagde historier.
Barna velger da roller de ønsker å tre inn i, og vi jobber med stemmer, bevegelser,
samhold, fokus på hvert enkelt barn og hvordan vi setter sammen et stykke. Her er
det mye å lære! De aller yngste barna lager ikke egen forestilling for publikum, men
de jobber med å bli kjent med historien gjennom bøker og teater, for så å få leke det
samme etterpå sammen med de voksne.

5.SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
”Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på
den måten skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslange læring og aktive
deltagelse i et demokratisk samfunn. ” Hentet fra Barnehageloven §2.
Vi gikk gjennom samarbeid barnehage-hjem på planleggingsdagene i Plomari 2014
og i 2015. Mål, tiltak og forventninger er i vedlegget side 61,62,63,64
Førstesamtale i vedlegg side 67,68
Velkommen til Villa Matilda i vedlegg side
65,66
Foresattes bruk av bilder på sosiale medier i
vedlegg side 74.
Kidplan er et digitalt kommunikasjonsverktøy
barnehagen har med foresatte og hjemmet.
Her får foreldre se rapporter med bilder, hva
barnet har gjort i løpet av dagen, når det har
spist, fått bleie og gått på do. Foresatte får
også meldinger og beskjeder/påminnelser i
tillegg til ukeplan for barnet. Vi får mye positiv
respons fra foreldre og ansatte ved bruk av
Kidplan. Det er et oversiktlig program der
foreldre får mer innblikk i barnets hverdag, og
kan se på bilder og snakke sammen med
barnet hjemme. Det er sikret med passord og
brukernavn.
Vi får tilbakemeldinger fra foreldre om at vi har
et godt, daglig samarbeid. Vi informerer om barnas dag ved henting/levering.
Forteller hva de har opplevd, ting som har skjedd, viktig informasjon m.m. Før barna
begynner i barnehagen, blir de invitert til en besøksdag i barnehagen. Dette for at
barn og foreldre skal bli kjent med barnehagen. Vi har førstesamtaler med alle nye
foreldre i løpet av den første uka. Her får foreldrene informasjon om barnehagen, og
alle viktige skjemaer fylles ut. Vi har foreldresamtaler 2 ganger i året. Der tar vi en
gjennomgang av barnets utvikling (språklig, motorisk, sosialt, emosjonelt). De
foreldrene som ønsker eller har behov for det kan få veiledning under
foreldresamtalene. Det er også mulig å få flere foreldresamtaler ved behov. Vi pleier å
ha foreldremøter 1-2 ganger i året, alt etter behov. Gjennom året har vi ulike
foreldrearrangementer som påskefrokost, Lucia, basar og sommerfest.

6.OVERGANGER
NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGE
Når barnet begynner i barnehagen blir
foreldrene invitert på besøksdag (våren). Den
første uka får foreldrene en førstesamtale.
Det er ulik praksis når det gjelder
tilvennningstid i barnehagene. Vår erfaring er
at jo lengre man utsetter atskillelsen, jo
lengre tid tar tilvenningen. I en
tilvenningsperiode er vi helt avhengig av et
godt samarbeid med foreldrene. For trygge
foreldre= trygge barn! Vi erfarer at
tilvenningen oftes er vanskeligst for
foreldrene og ikke barna. Så i en
tilvenningstid streber vi etter å trygge
foreldrene med samtaler, gi tilbakemeldinger på Kidplan/telefon/sms i løpet av
dagen. Vi ønsker å ha fokus på at vi skal ha det gøy med barna,
at de ikke blir fortalt og påminnet hele tiden om at foreldrene kommer snart.
Hos de aller yngste har vi fokus på:
•

Gis forutsigbarhet i lik dagsrytme fra dag til dag

•

Noe som gir de både indre og ytre trygghet

•

Stabilitet i faste voksne og stabile små grupper (maks 15 barn)

•

Trygghet i tilstedeværende voksne, trygg base og et fang å sitte i, få trøst og

bli sett
•

De voksne er nær barnet og ser hva det har behov for

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN
•

Barnet i fokus

•

Besøk i ny avdeling før de begynner – både inne og ute

OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE
•
Fokus på faglighet, men det er like viktig med
sosial kompetanse og selvstendighet
•

Skjemaer bhg/skole, som skal godkjennes av foresatte

•

Egra har i barnehageåret 16/17 vært med i «Agderprosjektet», Strømsbu året

etter. Både Egra, Fuhr og Strømsbu tar med seg grunntankene til Agderprosjektet inn
i førskolegruppene.

•

De siste to månedene før sommerferien er det lagt vekt på å forberede barna

ved å snakke om både frykt og forventninger til skolen
•
Vi øve på at barna skal kle seg raskt i garderoben. Dette for at de skal rekke å
leke i friminuttene på skolen. Det kan gjøres lekbetont ved for eksempel
«garderobelek»: få de til å kle seg raskt, bytte klær ol.
Det er viktig med et samarbeid mellom barnehage og skole, for å legge til rette for en
god start på skolen. Alle foreldre til førskolebarn vil bli spurt om å skrive under et
overgangsskjema fra barnehagen til skolen. Dette er frivillig og forutsetter at foreldre
samtykker. I et overgangsskjema vil vi skrive kort om barnas styrker, og om barna
trenger noen form for tilrettelegging på skolen.
I barnehagen jobber vi i både førskolegruppa, hverdagsaktiviteter, lek og rutiner for å
nå disse målene:
•

Barna skal glede seg til å begynne på skolen.

•

Barna skal bli kjent med skolens forventninger.

•

Barna bør mestre grunnleggende sosiale muligheter.

•

Barna bør ha blyantgrep og kunne skrive noen bokstaver eller navnet sitt.

•

Barna bør kunne kle på og av seg selv.

•

Barna bør kunne klare seg selv på toalettet.

•

Barna bør ha erfaring med lyder, tekstskaping og bokstavsymboler.

•

Barna bør ha erfaring med tall og telling og enkle matematiske fenomener.

•

Barna bør ha erfaring med å jobbe med et tema over tid.

•

Barna bør kunne be om hjelp på en akseptabel måte.

( Fra boka ”Se meg!” av Anne Aasgaard)

Både barnehagen på Strømsbu og Egra har vært med på Agderprosjektet. Det er et
forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva
som er viktig innhold for femåringer i barnehagen. Målet med Agderprosjektet er å
utvikle og teste ut et førskoleopplegg basert på ”lekbasert læring” i 50
fokusbarnehager (Fokusgrupper). Barna i disse barnehagene vil bli sammenlignet
med barn fra 50 barnehager som fortsetter som før (Sammenligningsgrupper). Egra
har vært med i fokusgruppa og Strømsbu i sammenligningsgruppa. Det skal forskes
på hvorvidt et førskoleopplegg som gir barna økt stimulering innen disse områdene,
kan bidra til at barn i større grad har samme
læringsgrunnlag ved skolestart, og dermed
likere mulighet for å lykkes i utdanningsløpet
og arbeidslivet. En ansatt ved Egra får
utdanning året 2015/2016, og starter med
opplegg etter sommeren 2016. En ansatt på
Strømsbu får utdanningen 2017/2018.

7. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISKE
VIRKSOMHET
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON,
VURDERING, ÅRSPLAN
For å sikre at alt blir gjennomført og at
kvaliteten på det som blir gjennomført er
topp, er det viktig med planlegging,
dokumentasjon og vurdering. Den viktigste
planen vår leser du i akkurat nå (nemlig
årsplanen), som har hentet sine punkter fra
Rammeplanen for barnehagene. I tillegg har vi
aktivitetsplan (som tar for seg viktige datoer
og hendelser gjennom dette året), ukeplan
(oversikt over aktivitetene hver uke) og temaer for månedene.
Se vedlegg over aktivitetsplan og ukeplan.
Villa Matilda har siden 2013 benyttet Vigilo som kommunikasjonsverktøy mellom
barnehage-hjem. Men i 2020 byttet vi over til Kidplan. Her får foreldrene full oversikt
over barnas hverdag, både det de skal gjøre og det de har gjort. All viktig informasjon
blir lagt ut her, slik at foreldrene har lett tilgang og oversikt. Kidplan støtter den
daglige kommunikasjonen ved levering og henting, og sikrer at de foresatte får med
seg mest mulig av det de ansatte ønsker å formidle. Beskjeder formidles enkelt til en

eller flere foresatte, både til portal og gratis app med pushvarsel, og med kopi på
epost eller sms om ønskelig. Og, minst like viktig – de foresatte kan motsatt vei med
få tastetrykk svare eller sende nye beskjeder rett inn i meldingsoversikten.
Kommunikasjonen blir dokumentert for begge parter.
Det er viktig at alle foreldre bruker Kidplan aktivt for at kommunikasjonen skal være
optimal. Vi forventer at foreldrene er inne på Kidplan MINST en gang i uken.
Det blir lagt ut masse bilder på Kidplan gjennom rapporter fra aktiviteter som barna
har vært med på. I den forbindelse er det viktig at disse bildene blir håndtert på riktig
måte. Så alle foresatte må skrive under dette skrivet før de tar i bruk Kidplan: se
vedlegg side
Alle nye ansatte i Villa Matilda teaterbarnehage får tett oppfølging i prøvetiden. De
nyansatte vil få en ”introduksjonssamtale” med daglig leder ved oppstart. Der vil Villa
Matildas mål, satsningsområde, organisering og kjøreregler bli gjennomgått. De
nyansatte vil få veiledning av daglig leder. Først og fremst er det voksenrollen som
har hovedfokus, men også andre temaer blir tatt opp. Vi i Villa Matilda forventer mye
av alle ansatte, og da spesielt med tanke på voksenrollen.
Hvordan snakker vi sammen med barna? Hvordan løser vi konflikter mellom barna?
Hvordan løser vi konflikter mellom barn og voksne? Dette er noen av spørsmålene
som kan bli tatt opp på veiledningssamtalene.
Retningslinjene for de ansatte i Villa Matilda (med tanke på voksenrollen) kan
beskrives i 4 punkter:
•

Jeg reflekterer over hva jeg gjør og hvorfor jeg gjør som jeg gjør i samspillet
med barna og medarbeiderne

•

Jeg har respekt og forståelse for det enkelte barn og møter det med en positiv
og anerkjennende holdning

•

Jeg gir barna mulighet til personlig ansvarlighet. Barna vil gjerne og de kan
mye når de får lov til å utfordre seg selv

•

Jeg hjelper barna å sette ord på egne og andres følelser

Disse punktene vil ofte være utgangspunkt for veiledningssamtalene. Hvor ofte og
hvor mange veiledningssamtaler den enkelte ansatt vil ha, avhenger selvfølgelig av
behov og ønsker.
Også ansatte som har vært hos oss en stund får veiledning ved behov (i forhold til
voksenrollen og rollefigurer).
Vi i Villa Matilda har et vidt spekter av rollefigurer. Disse rollefigurene brukes bevisst i
forhold til følelser og væremåter. Barna lærer mye av å møte ulike typer mennesker
(rollefigurer). Det er derfor viktig at alle som skal være rollefigurer, får veiledning i
forhold til bruk av disse.

Planlegging og årsplan
Hva gjør vi:
•
Planleggingsuke der vi gjennomgår alt vi vil
gjennomføre i kommende barnehageår
Vi kan gjøre mer av dette:
•

Mer om progresjon inn i årsplanen

•

Mer om foresattes og barns medvirkning

i planleggingsarbeidet
•

Mer om tilvenning

•
Mer om hvordan vi arbeider i forhold til
overgangen barnehage - skole
Vurdering og dokumentasjon
Hva gjør vi:
•

Planer skrives ned under planleggingsuka

og er grunnlag for vårt pedagogiske arbeid
•

Bruker Vigilo i alt av informasjon til både

foresatte og ansatte
•
Pedagoger observerer, og evnt vurderer
sammen, og fagarbeidere og assistenter
kommer med sine observasjoner til
pedagogene. Dette blir skrevet ned i Vigilo.
Dette gir godt faglig grunnlag for vurdering
av og videre arbeid for det enkelte barn.
•

Har mandag- og fredagsmøter

•
Språkgrupper, der det systematisk blir
observert og planlagt for videre oppfølging
•

Vi dokumenterer barnehagehverdagen gjennom bilder og tekst på Vigilo

TILRETTELEGGING AV DET ALLMENNPEDAGOGISKE TILBUDET FOR BARN SOM
TRENGER EKSTRA STØTTE
Lekegrupper
I Villa Matilda jobber vi aktivt med lekegrupper. I lekegruppene er vi gjerne en mindre
gruppe (2-5 barn), der vi har spesielt fokus på den sosiale kompetansen. Det vil
variere hvilke barn som er med på lekegruppene. Både barn som mestrer lekekodene
og barn som trenger å øve på dette vil være med. Den beste læreren er nemlig ofte
barna selv, så noen ganger kan det være noen som mestrer lekekodene godt som
kan lære bort noen triks til de andre.

Hvem som vil få tilbud om å være med på lekegruppe vil bli bestemt på barnehagens
pedagogmøter. Her vil de ansatte drøfte hvem som trenger litt hjelp og veiledning til
å mestre alle de sosiale spillereglene optimalt. Noen tenker kanskje at det å leke er så
enkelt, men når man studerer leken nærmere så er den fullt av mange uskrevne regler
som barna må mestre for å leke. I en mindre lekegruppe vil dette bli lettere å lære og
øve seg på. Lekegrupper er også en fin måte å koble nye bekjentskaper på. Noen
ganger kan barna ”gro litt fast” sammen med samme lekekamerat, og dersom dette
samspillet ikke er optimalt kan et nytt bekjentskap være positivt. Det som er det
viktigste for oss er at alle barna har minst en venn, og at de behersker lekekodene slik
at de kan fungere positivt i samspill med de andre barna.
I Villa Matilda har vi barn fra 1 – 6 år. Vi er en aktivitetsbasert barnehage, der
barnehagedagen er delt inn i ulike aktiviteter for barna. I noen av barnehagens rom
er det frilek og i andre rom er det organisert aktivitet. I løpet av barnehagedagen skal
alle barna ha vært med på den organiserte aktiviteten, men de velger selv når dette
passer. Det er ofte smågrupper når vi jobber med organisert aktivitet. Ved å
organisere barnehagen på denne måten, får barna leke både med jevnaldrende og
barna som er eldre/yngre. I tillegg til at det gis rom for mye medbestemmelse.
Fordelene med smågrupper er at man får mer en til en-kontakt med barna. De
voksne blir bedre kjent med, og ser det enkelte barnet, og har mulighet til å veilede
barna i aktivitet og lek med andre. Hvert barn har mulighet til å komme mer frem. I
tillegg får barnet sosialisering med barn på samme utviklingsnivå, noe som skaper
vennskap. Vi ser også fordelen med at de yngste og eldste barna er sammen. De
yngste vil gjerne strekke seg etter de eldste og lære det de kan, og de eldste synes
det er stas å lære de yngste. Dette er en optimal læringsarena.

Barnehagen har samarbeid med ulike hjelpeinstanser i kommunen. Etatene består av
ulike profesjoner. Den aktuelle situasjonen vil være avgjørende for hvilken etat
barnehagen velger å ta kontakt med. Etatene kan også ta kontakt med barnehagen
for samarbeid. Informasjon eller samarbeid om det enkelte barn kan bare iverksettes
dersom foreldrene har blitt informert eller gitt sitt samtykke.
•

PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste): Den pedagogisk-psykologiske
tjenesten er sakkyndig instans ved tilråding om spesialpedagogisk hjelp.
Dersom barnehagen ønsker samarbeid om og hjelp til enkeltbarn i
barnehagen, må foreldrene ha gitt samtykke.

•

Barnevern: Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn som lever under
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og
omsorg til rett tid. Alle ansatte i barnehagen er i barnehagelovens § 22 pålagt
opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikt overfor barnevernet når det er
grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for
alvorlig omsorgssvikt.

•

Fysioterapeut: Noen ganger har vi samarbeid med kommunens fysioterapeut,
dersom et barn trenger spesiell oppfølging på dette feltet. I disse tilfellene er
foreldre informert og samtykket på forhånd.

•

Helsestasjonen: Helsestasjonen tar jevnlig kontakt med barnehagen for å få
tilbakemelding om barn som har vært til kontroll. Barnehagen kan også ta
kontakt med helsestasjonen for råd og spørsmål rundt barnet. Foresatte må
samtykke til et samarbeid mellom helsestasjonen og barnehagen.

•

Familiesenteret: Dersom samarbeidet mellom barnehage-hjem skulle bli
vanskelig, har vi mulighet til å benytte oss av familiesenteret.

•

Politiet: Dersom det er akutt fare for ete barns liv og helse, kan barnehagen
kontakte politiet direkte.

8. BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER
PROGRESJON
I Villa Matilda er vi opptatt av å legge til rette
for at alle barn i alle aldersgrupper skal få
varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.
Barna i Villa Matilda har tilbud om mange
aktiviteter, leke og læringsmuligheter hver
dag. Vår dag er organisert rundt de ulike
aktivitetene drama, dans, musikk, bevegelse,
kunst, teater, litteratur, matematikk, fysikk, tur,
lekegrupper, språkgrupper og frilek. Det er en
fast ansatt med kompetanse på feltet, som har
ansvar for aktiviteten. Dette fordi vi mener at
når den ansatte har kunnskaper og
engasjement for sitt felt, vil den ansatte også
bli en mye bedre formidler av dette feltet. Så i Villa Matilda rullerer vi ikke på hvem
som har ansvar for de ulike aktivitetene. Når den samme ansatte har ansvar for sin
aktivitet, er det også lettere å se progresjonen hos barna. Vi sikrer på denne måten at
alle barna får et tilbud tilpasset seg. Vårt mål er at de skal føle at de mestrer og at de
«vokser» på oppgavene de får. Det skal ikke være for enkelt og ikke for vanskelig.
Siden vi har en åpen løsning, er det også store muligheter for oss til å sette sammen
smågrupper som sikrer et godt resultat. Det er alltid godt å ha noen å se opp til og
lære av, og det er også en god følelse å kunne lære bort til andre. Derfor er gruppene
sjelden de samme, men vi passer på at det blir gode grupper der alle kan oppleve et
godt læringsmiljø. Siden de ansatte «brenner» for den aktiviteten de har ansvar for, er
det heller ikke vanskelig å få barna med på aktivitetene. Som regel vil barna være
med mange ganger! Når de ansatte får fordype seg i sitt fagfelt, blir de også gode på
å engasjere barna og gjøre timene varierte og spennende.
En gang i halvåret har vi foreldresamtaler med alle foresatte. Her går vi gjennom «Alle
Med» skjemaet, som er et dokumentasjonsskjema som viser barnets utvikling på de
ulike feltene:
•

Sosio-emosjonell utvikling

•

Lekeutvikling

•

Trivsel

•

Hverdagsaktiviteter

•

Sansing/motorikk

• Språkutvikling
Her er det lett å følge progresjonen år for år, og halvår for halvår.
Vi har i tillegg eget førskoleopplegg for de eldste barna i barnehagen (se beskrivelse
av «Agderprosjektet»). Her er det tett oppfølging 4 ganger i uken, og man legger til
rette for å sikre progresjon hos den enkelte.

BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS
I Villa Matilda legger vi nok mer vekt på de
andre fagområdene enn de digitale. Men den
digitale verden er en del av oss, så vi er
opptatt av å lære både barn og foreldre sunt
nettvett! Vi bryr oss om barna og deres
utvikling, så noen ganger veileder vi
foreldrene under foreldresamtalene. Det er
viktig både for foresatte og ansatte og ha et
bevisst og gjennomtenkt forhold til bruk av
digitale verktøy.
En fin måte å bruke digitale verktøy på, er å
samtale rundt bilder. I Villa Matilda bruker vi kommunikasjonsverktøyet «Kidplan»,
noe som gjør det mulig for foresatte og barn å snakke om hverdagen i barnehagen. I
Kidplan legger vi ut rapporter og bilder av hva som har skjedd i løpet av dagen, og
med bilder kan det være lettere for barna å samtale. En liten visuell støtte er det som
trengs noen ganger, for å sette i gang en historie fra barnehageopplevelsene.
Vi bruker også digitale verktøy som oppslagsverk i barnehagen. Dersom det er noe vi
lurer på, kan digitale verktøy være en stor hjelp. Her kan vi studere komponister i
musikktimene, vi kan lese om munkelusen, vi kan finne ut hvorfor det kommer
regnbue, vi kan sjekke været m.m

9.BARNEHAGENS FAGOMRÅDER

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Vi ønsker å gi barna en rik og mangfoldig opplevelse innen den litterære verden, og
dette kjennetegner nok bokvalgene våre. Vi har fokus på barnas ulike følelser, og
velger derfor bøker som representerer hele følelsesregisteret. Vi liker også forfattere
som tar barn på alvor, og har nok mange av disse i vårt bokutvalg. Norge har hevdet
seg internasjonalt med sine flotte bildebøker, og vi ønsker å ta disse i bruk. Gro Dahle
og Svein Nyhus er blant noen av bildebokforfatterne vi ønsker å bruke aktivt. Det som
kjennetegner Gro Dahle og Svein Nyhus er at de tar tak i barnas indre følelser og
tanker. Vi ønsker å sette ord på dette, for å la barna bli kjent og bevisstgjort egne

følelser. Billedbøkene er en unik
mulighet til dette. Noen av
billedbøkene kommer vi til å sette opp
som teaterforestillinger. Da vil bøkene
bli lest for barna på forhånd, slik at de
får god mulighet til å sette seg inn i
historien før forestillingen vises. Ingen
glede er vel større enn å vite hva som
skjer i forestillingen? Vi erfarer at barna
fryder seg, når de vet hva som
kommer!
Med de eldste barna vil vi arbeide med
tekstskaping hvor de lager en fortelling
om noe som har hendt. Kanskje vi kan
lage en bok om en eller annen
rollefigur som barna kjenner? Det er
fint å se sine egne ord bli omsatt til
skrift og senere få lest historien. Vi
viser på den måten at barnas
fortellinger er viktige og dette igjen
stimulerer til videre arbeid med tekster.
Med de yngste barna vil vi være bevisst
på å sette ord på tingene omkring oss.
Det ligger mye læring i
rutinesituasjonene, og vi ønsker å
bruke disse bevisst til å øke
språkkompetansen til barna. Når vi
skifter bleier kan vi for eksempel sette ord på de ulike kroppsdelene, på denne måten
lærer barna etter hvert navn på fingre og tær. I garderoben er vi bevisst på å sette
ord på alle klær vi skal ta på, og fargene på disse. Ved måltidet kan vi sette ord på
mat og pålegg. Vi har også en filosofi på å oppmuntre barna til å løse eventuelle
konflikter selv. Dette kan være litt vanskelig hos de aller yngste, men vi synes det er
viktig å begynne allerede da. Det å oppmuntre barna til å sette ord på tanker og
følelser og bruke kommunikasjon som en måte å løse konflikter på er noe vi
oppmuntrer alle aldersgruppene til. Hos de aller yngste blir selvfølgelig
kommunikasjonen noe enklere enn hos de eldste barna som har mer avansert språk.
Det å sette ord på tingene omkring oss og følelsene og tankene våre, gjør at barna
blir språklig bevisste og kan forstå omgivelsene sine på en bedre måte.

I musikktimene som vi har ukentlig vil det også være mye språktrening. Det å synge
og lytte til musikk og rytmer er en viktig del av språkutviklingen, i tillegg til den
sosiale gevinsten av å føle tilhørighet til musikkgruppa.
Danske Peter Vuust er profesjonell bassist, musikkprofessor og hjerneforsker. Han
leder forskergruppen «Music in the brain» som er et samarbeid mellom Det Jyske
Musikkonservatorium og Aarhus universitet.
”Musikk er spesielt god læring fordi den påvirker flere områder i hjernen. Når du
lærer musikk tar du i bruk en rekke sanser og aktiverer blant annet områder i hjernen
for lyd og bevegelse, forteller han.
Flere forskningsforsøk har vist at de områdene i hjernen som registrerer lydsystemer,
de auditoriske områdene, er mer aktive hos personer som har lært å spille
musikkinstrumenter.
Vi ser at barn som lærer musikk blir bedre til å observere språktoner og dermed til å
lære språk. Lyden i et språk er svært viktig for at man skal klare å formidle det man
ønsker og for å forstå hva andre forsøker å si deg,” sier Vuust.
I musikktimene (og i mange av de andre fagområdene) vil vi i tillegg til sang,
instrumenter og lytteøvelser også jobbe med barnerim og regler. Å lytte og finne ord
som rimer er en viktig del av barns språkutvikling. Vi bruker også ellinger, og synes
dette er en viktig del av barnekulturen i tillegg til at det er språklig lærerikt. For de
barna som er to-språklige eller som har utfordringer språklig tilbyr vi språkgrupper
hver uke. Her vil barna lære begreper og bruke språket aktivt for å sette ord på ting.
Vi bruker ”Snakkepakken” og «Bravo» i språkgruppene, og her er det ulike temaer
som går gjennom året. Det er mat, kropp, klær,, hus, dyr, farger og eventyr. De bruker
gjenstander/konkreter, legger stor vekt på nøkkelord, går gjennom rim og regler,
substantivord, verb, adjektiv og preposisjoner gjennom en fortelling.
Vi har også fokus på muntlig fortelling. Dette er en tradisjonsrik fortellerform som vi
ønsker å ta vare på. Den muntlige fortellerformen oppstod lenge før bøkene ble til,
men kan i dagens samfunn raskt forsvinne om vi ikke tar vare på den. Mange barn i
dagens samfunn er ikke vant til muntlige fortellinger lengre, da det meste av
fortellinger skjer via tv, ipad og visuelle kanaler. Vi er opptatt av å ta vare på det
gamle, og ser en stor verdi av den muntlige fortellerformen. Det å kunne skape sitt
eget indre bilde, er noe helt annet enn å få det ferdig presentert i en film eller en bok.
Ved muntlig fortelling er det barna selv som bestemmer hvordan hovedpersonen ser
ut, og hvordan omgivelsene i fortellingen skal være. Det å lytte til en fortelling krever
god konsentrasjon, men er en berikelse ved mestring. Vi har nå lang tradisjon i å
invitere selveste Hilde Eskil til barnehagene våre, for å fortelle historier til oss en gang
i halvåret. Hilde Eskil er bosatt i Lillesand og jobber som forfatter, forteller og lærer. Å
nettopp det å gjøre en historie levende, og fenge sine lyttere… Det er Hilde Eskil

ekspert på! I 2014 ble hun norgesmester i litteraturformidling. Barna sitter som
trollbundet når Hilde Eskil kommer på besøk!!!
Førskolebarna har egen førskolegruppe. Der jobber de blant annet med bokstavene.
De lærer hva alle bokstavene i alfabetet vårt heter, og hvordan de ser ut og de får øve
seg på å skrive dem.
Og det aller viktigste for å lære kommunikasjon, språk og tekst: at tilknytningen til
barna og de voksne er god. Vi verdsetter den gode samtalen med barna, og har stor
respekt og lydhørhet for det enkelte barn. Det at vi ønsker å samtale med barna og
inviterer til samtale med barna og lytter aktivt vil bidra til at barnet ønsker å bruke
språket aktivt i sin hverdag. En god samtale kan finne sted under lek, i en
garderobesituasjon, under måltidet eller i aktivitet. I en barnehagehverdag er dagen
fylt av muligheter til gode samtaler.

De ronser sammen. Vi pleier å
snakke sammen på huska.

Under vår planleggingsuke i Plomari gikk vi gjennom fagområdene våre, og så
hvordan vi brukte de i rutinesituasjonene. Vi har egne timer med alle fagområdene
våre, noe som barna setter stor pris på. Men i tillegg er vi også bevisst på å bruke alle
fagområdene i rutinesituasjonene våre! Her ser du hvordan vi bevisst jobber med
kommunikasjon, språk og tekst i rutinesituasjonene måltid, garderobe,
toalett/bleieskift, legging, aktiviteter og utelek.

1

Måltid

•
Samtaler rundt bordet, øyekontakt slik at vi ser og forstår hverandre, lytte til
hverandre
•

Benevner ting, former og farger, begrepsbruk

•

Høflighet «kan du sende?»

•

Plassering: «kaviaren er på enden av bordet» «agurken er oppå skiva»

2

Garderobe

•
•

Sette ord på (benevne) hva vi bruker, ser og gjør, farger og størrelser
Samtaler om hva barna er opptatt av

•

Navn på hyllene

•

Skjerm med bilder av opplevelser bidrar til samtaler rundt disse

•

Sammenlikner farger og mønstre

•

begrepslæring

•

Årstider – spørre om vær og hva slags plagg man bør ha på seg,

inviterer til tenkning og refleksjon

3

Toalett/bleieskift

•

Begreper og begrepsforståelse

•

Sang

•

Rim og regler

•

Leker

•

Samtale – spørre – lytte

4

Legging

•

Språk og begrep

•

Setter ord på det man gjør og det som skal skje

•

Verbal og non-verbal kommunikasjon

5
•

Aktiviteter
Sanger, rim og regler gjerne i sammenheng med aktiviteten

•

Litteratur, lydbok eller opplest

•

Bilder på veggen for å gi grobunn for diskusjoner

•

Begrepslæring

•

Utvide ordforrådet ved å bruke nye ord

•

Fortelle hva man gjør underveis

7

Utelek

•
•

Benevner i leken, for eksempel antall, form og farger
Fantasi

•

Rollelek

•

Samtaler, her og nå (natur, årstider, insekter)

•

Fellesleker

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
”Mennesker er skapt for å være i
bevegelse. Alt fra fødselen av strekker
barnet seg etter nye måter å utfordre
kroppen sin på. Vi tror ikke det er
tilfeldig at kropp, bevegelse og helse
er et eget fagområde i rammeplanen.
Samtidig er det også et stort fokus på
aktivitet og kosthold i samfunnet for
øvrig. Ved at barna i tidlig alder får
mulighet til å ivareta og utvikle gode
vaner og blir glad i å bevege seg, vil de
ha et godt utgangspunkt for resten av
livet, samtidig som helsegevinsten er
stor.” (Hentet fra Bevegelsesglede i
barnehagen)
I Villa Matilda legger vi til rette for mye
bevegelse tilpasset alle aldre og
funksjonsnivå. Vi har uteområder som
stimulerer til bevegelse, med blant
annet hinderløyper,
klatrestativ/klatretrær, sykler,
balansestokker, ronser og store åpne
områder til ballspill og regelleker. I
tillegg til et mangfold av bevegelse i
frilek, har vi også faste aktiviteter med
mye bevegelse. Hver uke har vi
bevegelsestimer/dansetimer med vår
egen mester på feltet (her øves det på
alt fra balanse til koordinering). I
tillegg er vi glad i å være ute uansett
vær, både i egen lekeplass og på tur i skogen der barna får brynt seg på bratte
oppoverbakker og ulendt terreng. Målet vårt er at de yngste barna skal utvikle
funksjonelle grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter og få et positivt forhold til
kroppen sin, sunn mat og helse. Målet vårt for de eldre barna er det samme, men at
de skal tilegne seg disse ferdighetene, ikke bare utvikle. Her er noen punkter:
Mål 3 til 5 år
•

Barna skal utvikle en positiv selvfølelse gjennom å mestre fysisk aktivitet.

•

Barna skal prøve ut egne muligheter og lære å kjenne egne begrensninger.

•

Barna skal utvikle fin fin- og grovmotoriske ferdigheter.

•

Barna skal oppleve glede ved å ferdes ute i naturen.

•

Barna skal få respekt for sin egen og andres kropp og for at alle er forskjellige.

•

Barna skal få et bevisst forhold til sunn kost og helse.

Mål 1 til 2 år
•

Barna skal oppleve glede ved å bruke hele kroppen.

•

Barna skal få utfordringer tilpasset sitt eget ferdighetsnivå.

•

Barna skal utforske omgivelsene ved å bruke kroppen aktivt.

•

Barna skal oppleve glede ved å mestre og kjenne på egne muligheter og
grenser.

•

Barna skal bli kjent med kroppen sin og lære navn på noen kroppsdeler.

•

Barna skal oppleve glede ved samværet rundt et måltid.

•

Barna skal få et positivt forhold til sunn mat og helse.

(Litteraturhenvisning fra boka ”se meg!” av Anne Assgaard)

Gøy med hinderløype

Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold, men fordi så
mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas
matvaner, kosthold og helse.
Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid
med hjemmene.
Helsedirektoratet har utviklet retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, og
disse retningslinjene er våre mål for måltidene i barnehagen.
Se vedlegg over retningslinjer for måltider side 48 og 50

Vi produserer også mye frukt selv, og er godt i gang med egen grønnsaks-og
bærhage på Egra.

Det er et epletre. Vi har gode epler i
barnehagen. Jeg spiser epler hver dag.

Vi kaller oss ikke en totalt sukkerfri barnehage, men sukkerredusert vil vi si passer oss
bedre. Det vil si at vi kan krydre mat med sukker eventuelt hvis det er nødvendig,
men vi tilsetter ikke raffinert sukker i verken banankaker til bursdagsfeiringer, vafler
eller smoothies. Vi bruker heller litt bananer som søtningsmiddel. Alle måltider hos
oss er fullverdige måltider.
Se vedlegg over menyer side 49
I barnehagen tar vi hensyn til allergier, matintoleranse og andre ting det måtte være.
Barna får all mat i barnehagen, og trenger ikke ha med seg mat eller drikke selv. Det
ordner vi 

Bursdag feirer vi en gang i måneden hos oss, og da feirer vi alle barna som har hatt
bursdag den måneden. Det kommer klovn med krone, ballonger og spillopper og gir
oppmerksomhet til bursdagsbarna. Vi feirer også med smoothie, banankake eller mye
frukt.
Vi jobber temabasert 3 måneder av gangen. Det vil si at vi på alle fagområdene har
ekstra fokus på temaet disse månedene. I musikken vil vi synge mange sanger om
temaet vårt, i matematikken vil vi lære mer om matte ved å bruke temaet vårt, i
formingen vil vi tegne eller lage noe om temaet vårt og så videre… Vi vil også snakke
en del med barna om kropp og helse og svare på det de måtte lure på. Hva er sunt?
Hva er usunt? Hva skjer med maten som vi spiser? Hvorfor hikker vi? Hva heter alle
organene våre inni kroppen vår?
I tillegg er det viktig å ha bevissthet om egen kropp. Vi lærer alle førskolebarna i Villa
Matilda at de bestemmer over egen kropp. De lærer også at de voksne ikke har lov til
å slå barna. Vi bruker opplegget ”Jeg er meg, min meg” fra Stine Sofies stiftelse for å
belyse disse temaene.
Under vår planleggingsuke i Plomari gikk vi gjennom fagområdene våre, og så
hvordan vi brukte de i rutinesituasjonene. Vi har egne timer med alle fagområdene
våre, noe som barna setter stor pris på. Men i tillegg er vi også bevisst på å bruke alle
fagområdene i rutinesituasjonene våre! Her ser du hvordan vi bevisst jobber med
kropp, bevegelse, mat og helse i rutinesituasjonene måltid, garderobe,
toalett/bleieskift, legging, aktiviteter og utelek.
1

Måltid

•

Smører, spiser og drikker selv

•
•

Skjenker drikke selv
Sender mat

•

Hygiene

•

Respekt for maten, ikke kaste mat, lære å smake på nye retter

•

Stimulere til matglede ved oppmuntring, positiv holdning, spiser sammen med

barna
•

Forklare hvorfor mat er viktig (energi, vitaminer, kroppen trenger for å vokse,

springe, hoppe osv)
•
Ha tid og ro rundt måltidet.
2

Garderobe

•

Øver på å kle seg selv (motorikk)

•

Snakker om været og hvilke klær man trenger

•

Stille spørsmål om maten

3

Toalett/bleieskift

•
•

God hygiene, vasker hendene etter toalett og før måltider.
Klatre opp til stellebordet selv, stå på stol ved vasken

•

Bruker sansene (varmt/kaldt vann)

•

Snakke om hvorfor vi vasker hendene

•

Snakke om kropp. Det er din kropp!

4

Legging

•
•

De går til madrass/seng selv, klatrer opp selv
Hjelper barna til å sette ord på at kroppen er sliten, slik at de kan lære seg å

kjenne etter selv om de er slitne/trøtte
•

Forbereder barna på legging, evnt la de avslutte leken først.

5

Aktiviteter

•

Har bevegelse, dans og tur i skog og mark hver uke

•
•

Frilek både ute og inne
Hinderløyper ute og inne

•

Tegning, puslespill, perler (finmotorikk, koordinasjon)

•

Røde Kors-dukken «Henry» der barna lærer førstehjelp

•

Drama

7

Utelek

•

Løper, sparker ball, sykler, klatrer, ruller, aker, sklir osv

•
•

Samspill med hverandre
Lager mat

•

Fokus på riktige klær i fht været

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Villa Matilda har nå fire drømmehus. To i Grimstad og to i Arendal. Det er noen
kulturhistoriske perler vi har fått fatt i. Preget av stolte aner fra seilskutetid og levd liv,
skaper det en helt særegen atmosfære. For her sitter det nostalgiske draget
fremdeles godt i veggene, både ute og inne. Vi har restaurert med nennsom hånd, og
med god hjelp i fra byantikvaren. De
bygningstekninske grepene er gjort i
henhold til dagens krav for
barnehagebygg. Utgangspunktet kunne
ikke vært bedre. Når vi i tillegg har møblert
som det høver seg i slike ærverdige hus,
blir det noe eventyrlig over det hele. Hvert
rom har sitt særpreg, forteller sin historie.
Slikt setter fart på fantasien. (Hentet fra
vårt eget hefte ”Andre boller”)
DRAMA OG TEATER
En av hovedsatsningsområdene til Villa
Matilda er drama og teater. I Villa Matilda
vil barna kunne se teaterforestillinger laget
av de voksne, de kan lage egne
forestillinger, lære dramatiske
uttrykksmåter, bli kjent med et mangfold
av rollefigurer og figurdukker, og oppleve
spontan drama gjennom mime og lek. La
oss først se litt på hva drama og teater er:
”Drama og teater som blir brukt
pedagogisk innebærer en bevisst
anvendelse av de dramatiske
uttrykksmidlene som vi finner i teaterets
formspråk. Kroppen og stemmen er
uttrykksmidlene, og følelsene og intellektet
er refleksjonsmidlene i drama som estetisk erkjennelsesform. Man bygger på agering
(spill) i en aktiv identifisering med tenkte personer (roller) og situasjoner”. (hentet fra
Drama og teater i undervisningen, av Ingrid Morken.)
Det handler altså ikke bare om å vise en teaterforestilling, men først og fremst
hvordan vi jobber med drama og teater i hverdagen.

Noen av forestillingene er egenkomponerte, andre er hentet fra litteraturens verden.
De fleste forestillingene spilles av barnehagens ansatte. Men vi har også noen
forestillinger som vi leier inn eksternt. Dette gjelder Giert Werrings forestillinger om
Baldrian og musa, og Hilde Eskils muntlige fortellinger.
Rollefigurene er veldig populære blant barna, men de har ikke bare en
underholdningsverdi. Vi har bevisst valgt rollefigurer som representerer ulike følelser
og holdninger som barna kan kjenne igjen fra det virkelige liv. Ved hjelp av disse
rollefigurene kan barna blant annet lære å tolke uttrykk, bli kjent med egne følelser,
løse konflikter og bearbeide angst. ”Vi har fått bevis for at det er nyttig å leke – og
agere- det som man er redd for. Da gis følelsene form. Barna kan kjenne på sin egen
redsel, og oppleve at denne redselen ikke er så farlig likevel. Vi vet at det ikke er like
virkningsfullt å forklare at redselen er ugrunnet som det er å la barnet oppleve den
vanskelige situasjonen” (hentet fra Drama og teater i undervisningen, av Ingrid
Morken).
Fra vi åpnet teaterbarnehagen i 2005, har vi nå et rikt persongalleri av holdninger og
følelser. Vi har rollefigurer som er skumle, sjenerte, sinte, morsomme, forelska, triste
og glade. Rollefigurene har med andre ord en pedagogisk virkning, der barna kan
lære og erfare. Mange av barna ønsker selv å spille noen av rollefigurene når det er
deres tur å spille teater.
BARNAS TEATER
All dramavirksomhet i Villa Matilda bygger på individuell tilrettelegging og personlig
utvikling hos barna. Uansett hvilke erfaringer eller personlighet barna har, vil
dramatimene by på utfordringer. Er barnet sjenert, vil man gjennom dramatimene
styrke den personlige tryggheten. Tar barnet ofte styringen, vil det gjennom
dramatimene lære å lytte til de andre. De første dramatimene barna møter vil
selvfølgelig bli mye lekbetont med ulike dramaleker, kostymeprøving og
bekjentgjøring. Her vil det bli lagt vekt på ulike dramaleker som styrker samarbeidet
mellom barna, som gjør de trygge på hverandre og som stimulerer fantasien og
kreativiteten. Utfordringene til det enkelte barn, vil øke i takt med barnets mestring
og erfaring. I Villa Matilda legger vi mer vekt på fremgangsmåten, enn mot et
produkt. Dette har en del likhetstrekk med Winifred Wards creative dramatics, der
man fjerner seg fra den produktrettede målsettingen og legger stor vekt på den
personlige utviklingen. Winifred Ward ser på dramatisk virksomhet som en metode til
•

Selvstendig og kreativ tenkning

•

Kontrollert følelsesmessige uttrykk under trygge forhold

•

Å uttrykke seg i en kunstnerisk form

•

Stimulering av skapende fantasi

•

Samarbeid og forståelse av andre

•

Å ha det gøy!

De fleste barn liker å kle seg ut. Kanskje vil de være en kokk, en krokodille, en
brannmann, en gammel dame, en katt eller en klovn. Barna har mye glede av å spille
med kostymer på, og fryder seg over å studere den nye ”meg” i et stort speil. Ved å
kle seg ut og gå inn i roller, lærer barnet om seg selv. For det er når barnet spiller hva
det ikke er, at det blir bevisstgjort hva det faktisk er. Kostymer brukes i gitte
dramatimer, der det trengs for å gå inn i en rolle, for å forsterke den, for å hjelpe et
sjenert barn inn i en fantasiverden eller rett og slett for lek og moro. Kostymer er ofte
en fin tilnærming til dramatiske uttrykksmåter, og kan være til stor hjelp når barna
skal lære å skape en illusjon. Det er ikke bare kostymene som hjelper oss å uttrykke
noe. I mange av dramatimene vil barna bruke egen kropp for å uttrykke det
dramatiske (for eksempel mime). I noen av dramatimene trenger man bare en nese
for å gå inn i en rolle, noen ganger diverse rekvisitter. Når barna behersker de
dramatiske uttrykkene vil de kunne gå inn og ut av en rolle uten kostymer eller
rekvisitter til rådighet. Det viktige her er at kostymene blir brukt til å forsterke
utrykkene barna selv har, ikke erstatte dem.
I Villa Matilda har vi dramatimer hver uke. Her vil barna få mulighet til å lære, prøve
ut og erfare i et anerkjennende miljø. På programmet dette året har vi:
•

Dramaleker

•

Stemmebruk

•

Kroppsbevissthet

•

Rollearbeid

•

Mime

•

Klovn

•

Fantasi

•

Følelser

•

Improvisasjon

•

Småproduksjoner med og uten manus

•

Hjerteprogrammet

ROLLEFIGURER
I Villa Matilda jobber vi mye med rollefigurer, og noen av dere lurer kanskje på hva
det er? Og hvorfor vi legger så stor vekt på det? Først og fremst er rollefigurene en
stor suksess hos barna (og de voksne som er heldige å møte dem). For disse
rollefigurene de dukker opp i tide, og aller helst i utide og gir en opplevelse utenom
det vanlige. Når barna leker i sandkassen, kan plutselig Gym-Jim og Solfrid dukke

opp, og mens de sitter og spiser kan plutselig en klovn komme og spise sammen
med dem! Eller kunne vi skimte heksa mellom trærne? I Villa Matilda har vi nå et
mangfold av ulike rollefigurer. Og alle rollefigurene er et bevisst valg, der følelser og
holdninger er det viktigste! Alle de ulike rollefigurene representerer sine følelser eller
holdninger. Noen er skumle, noen er sjenerte, noen er sinna, noen er triste, noen er
egoistiske, noen er forelska, noen er morsomme, noen er sure, noen er redde, noen
krangler hele tiden, noen stjeler kaker, noen trenger hjelp osv. Barna i Villa Matilda
møter ulike følelser og holdninger gjennom rollefigurene, som man ellers møter der
ute i den store verden. Ved å møte disse ulike følelsene og holdningene i trygge
rammer, vil barna kunne tilegne seg erfaringer og kunnskaper som gjør de sterkere til
å håndtere ulike situasjoner og utfordringer i hverdagen sin. Barna blir på denne
måten bevisst egen og andres fremtreden, og vil oppnå en forståelse av mangfoldet.
Alle de ulike rollefigurene gir altså barna mange morsomme innspill og mye glede,
samtidig som de er lærerike.
MUSIKK
Det første leveåret er barnet mer følsomt for lyder enn noen gang senere, og for
lydens forskjellige kvaliteter: tonehøyde, lydstyrke, farge, klang, rytme, varighet. De
første årene har barnets hjerne også størst lærekapasitet. Barnet er altså mer
mottakelig for lyd og i bedre stand til å oppfatte nyansene i lydene enn senere i livet,
og har dessuten bedre mulighet for å lagre, dvs lære og huske (hentet fra ”Musikk fra
første stund” av Sigrid Neuman og John Lind). Derfor skal vi bruke språket og
stemmene våre aktivt i Villa Matilda. Under språket hører også musikken til, som er
en unik kunstart. Den kan oppleves over alle språkgrenser og allerede av den nyfødte.
Ved å bruke språk, lyder og musikk på et bevisst plan, vil barna få en rik ordskatt og
tilgang til den viktige gaven det er å kunne uttrykke seg selv, meningene sine og
følelsene sine.
6. februar er Samenes dag. I tiden rundt dette vil vi spille samisk musikk som for
eksempel: Àbifruvvà (Sjøsamisk joik for barn) av Karen Anne Buljo.
Foregående år var barna med og laget sanger om ulike følelser (i musikalsk
dramagruppe). Vi har også dette barnehageåret ønske om at barnas tanker og
fundering over ulike følelser/hendelser skal komme til uttrykk i nye sanger. Vi håper å
dokumentere resultatet på en CD.
Planen for musikktimene i år er: Se vedlegg side 51,52,53,54

DANS/BEVEGELSE
”Bevegelse er den primære kilde til å lære begreper som for eksempel retning, rom,
tid, antall, rekkefølge, form, størrelse, kraft og energi (kognitiv utvikling). Men
bevegelser kan også legges til rette med det spesielle mål at barnet skal opparbeide
tillit til seg selv og andre, eller gjennomarbeide erfaringer og følelser de ellers
mangler ord på osv. (affektiv utvikling). Bevegelse blir da et middel til forståelse av
flere aspekter ved barnets atferd og ikke bare det rent fysiske/motoriske” (hentet fra
Skritt for skritt, av Ellen Moen og Arne Sivertsen). Under dans- og bevegelse vil barna
kunne bevege seg høyt og lavt, som frosker og slanger, raskt og seint. Det vil være
lek med musikk og kroppens bevegelser som er i hovedfokus. Her har barna mye å
bidra med, samtidig som de kan lære nye bevegelser og koordinasjon til musikk. Det
er viktig å lære kroppsbeherskelse, og å utfordre egne fysiske grenser. Dette vil barna
få muligheten til her. Dans er, på lik linje med teater, en måte å uttrykke seg på. Og
her kan mange følelser komme til uttrykk gjennom bevegelser og mimikk. Selv om
dans og bevegelse er et individuelt uttrykk, er det også et sosialt samspill. Mange av
dansene er laget med tanke på at flere skal danse sammen.
BILLEDKUNST OG KUNSTHÅNDVERK
Hvordan blir et bilde til et bilde? Det er ikke alltid barn ser det de tegner. Følelsene til
barna spiller en stor rolle. Fantasien, kreativiteten, kunnskapen og engasjementet har
også mye å si i forhold til hvordan barn uttrykker seg gjennom bilder. Som
teaterbarnehage blir barna våre rike på opplevelser hver dag, noen vil derfor kanskje
tegne om hendelsen de nettopp har sett i teaterrommet og andre vil tegne en sykkel
som står og venter på utsiden. Her møter vi i personalet barna med stort
engasjement og motivasjon både før og etter selve handlingen slik at opplevelsen blir
til det beste for barnet. Dette er viktig i forhold til barns utvikling i de stadier eller
nivåer barn går igjennom.
Barn er avhengige av informasjon via så mange sanser som mulig. Å se et bilde av en
sommereng er ikke det samme som å gå i en og lukte og kjenne på blomstene. Skal
vi tegne regnet må vi først ut og se og høre og lukte og føle. I Villa Matilda får
ungene rikelig med inntrykk og i forming prøver vi å oversette disse inntrykkene til
uttrykk på ulike måter. Det barna sanser blir til en erfaring og de utvikler evnen til
følsomhet, intuisjon og evnen til personlige opplevelser. I tillegg støtter denne
prosessen barnets evne til å danne begreper; barnets intellektuelle utvikling fremmes.
Ved å arbeide med bildeskaping utvikles en estetisk kompetanse som gjør barnet i
stand til å uttrykke følelser og betydningsfulle begivenheter. Vi vil koble sammen
fagområder slik at opplevelsene fra for eksempel en teaterforestilling eller en spesiell
opplevelse på tur blir bearbeidet i forming.

Vi vil tegne og male masse, men vi skal også klippe, lime, bygge, forme i leire eller
andre materialer. Vi jobber mest inne på formingsrommet, men landart er noe vi gjør
ute (Se neste avsnitt). Eksperimentering med materialer og utforskning og kreativitet
hilses velkommen. Vi vil stimulere til å tenke selv og utvikle troen på egne evner.
Kunstverk trenger ikke nødvendigvis bare å gjøres inne. Noen ganger tar vi med oss
kunsten ut, og skaper de flotteste bilder i ett med naturen. Dette heter landart, og er
betegnelse på en retning i moderne billedkunst som gjorde seg gjeldende fra slutten
av 1960-årene. Kunstnerne arbeider i, med og på naturen, gjerne med prosjekter av
begrenset varighet, som tegn i snø, på åker og eng o.l. (hentet fra store norske
leksikon). Når vi holder på med landart er vi ute i naturen og former med de
materialene vi finner. Vi tar utgangspunkt i de tilgjengelige materialene avhengig av
årstiden og lager for eksempel en slange av høstblader, en snøskulptur, vi fyller
sprekker i fjellet med ulike farger. Et av målene med landart er å gjøre barna
oppmerksomme på formene og fargene i naturen og skape noe selv ut av det.
I år har vi også diverse prosjekter innen formingsfaget, der vi tar i bruk ting vi
egentlig hadde tenkt å kaste. Det er faktisk mye fantastisk man kan skape av ting som
noen tenker er søppel. Resirkulering i formingsfaget er en flott arena til å lære barna
om miljøet rundt oss og viktigheten av å ta vare på det.
I januar vil vi har en kunstutstilling i byens lokaler (biblioteket i Grimstad og i
Arendal). Her kan alle komme og beundre barnas kunst
Under vår planleggingsuke i Plomari gikk vi gjennom fagområdene våre, og så
hvordan vi brukte de i rutinesituasjonene. Vi har egne timer med alle fagområdene
våre, noe som barna setter stor pris på. Men i tillegg er vi også bevisst på å bruke alle
fagområdene i rutinesituasjonene våre! Her ser du hvordan vi bevisst jobber med
kunst, kultur, kreativitet i rutinesituasjonene måltid, garderobe, toalett/bleieskift,
legging, aktiviteter og utelek.
1 Måltid
•

Fargelek

•

Estetikk -fargerike måltider, former

•
•

Lyd og musikk (feks rolig musikk)
Belysning

•

Sansing (tekstur, myk/hard/farge/sansing)

•

Kultur (hva spiser de i andre land, smaksprøver)

•

Estetikk (samtaler med barna, sette ord på inntrykk)

2 Garderobe

•

Lyd/musikk. Bruke lyd og musikk for å berolige. Ipad med musikk i

ventesituasjoner
•
•

Sang feks «kle-på-seg»-sang, sanger om årstidene
Være bevisst estetikken i farger, materialer i både klær og rommet

3 Toalett/bleieskift
•

Sang, rim og regler

•

Sanseobjekter for de minste i form av uro, speil osv, gjerne utbyttbare, kan

følge månedens tema.
•
Tenke over hva rommet skal signalisere. Holde det ryddig, skal være lunt og
trygt

4 Legging
•

Holde det ryddig, rent og innbydende

•

Kunst på vegger, beroligende farger og figurer

•
Ta vare på kulturen til barna – trygghetsobjekter i rommet fra sin/sine
foresattes kultur
•

Musikk – beroligende musikk/rytmer

5 Aktiviteter
•

Dramatimer hver uke

•

Teaterforestillinger hver måned

•

Kunsttimer hver uke

•

Dansetimer hver uke

•

Tenker tverrfaglig, mangfoldig og variert

6

Utelek

•

Landart

•

Fokus på farger feks i ryddetiden «alle rydder røde ting» osv

•
•

Ryddesanger
Flytte kunstfaget enda mer ut – utstilling, prosessen mm

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
”Alle skal ha høve til å drive friluftsliv
med helsefremjande og miljøvennlig
aktivitet i nærmiljøet og naturen
ellers” (St.meld. nr. 39 2000-2001).
Når barna får «erobre» naturen som
lekearena vil det fremme
oppmerksomhet, nysgjerrighet,
fantasi og glede.
Lars Maanum sier i sin bok
«Mangfoldig naturglede i
barnehagen» at naturfaget ikke bør
være noe mål i seg selv. Han tror at
det å tone ned det naturfaglige og ta
vare på opplevelsene ved lek og moro
i naturlige omgivelser, er av
betydning dersom dagens og
fremtidens barn skal lære seg å bruke
naturen på egne premisser.
Når muligheten for lek i naturlige
omgivelser blir borte, forsvinner også
kompetansen. Resultatet blir
erfaringstap. Han tror at det er viktig å gi barn et følelsesmessig forhold til natur på
godt og vondt. Vi kan med andre ord ikke bare være ute på tur i fint vær, for naturen
kan være både kald, våt, varm og vakker. Lars Maanum mener at det å vektlegge lek
og morsomme opplevelser i naturlige omgivelser vil veie opp for erfaringstapet.
Barna har en annen lek ute enn inne. Den er mer grovmotorisk og barna bruker større
deler av kroppen.
”Bevegelse utvikler hjernen. Barn som blir hemmet i sin bevegelse, kan settes tilbake i
utviklingen – fysisk/motorisk, emosjonelt, sosialt og intellektuelt. Jo flere
bevegelsesmønstre som læres inn i tidlig alder, jo lettere går innøving av
finkoordinering og spesialteknikk seinere i livet – helt opp i moden alder”. (”Skritt for
skritt”, (Moen/Sivertsen)).
Ute får barna naturlige utfordringer og mange mestringsmuligheter. I skogen finnes
utfordringer for alle. Vi ønsker å gi et fullverdig tilbud til barna i Villa Matilda, hvor de
blant annet får god motorisk stimuli ute i ulendt terreng og mange andre gode
opplever og erfaringer med det å ferdes ute i naturen i all slag vær og til alle årstider.
Tenk så deilig å sitte tørt og godt i en gapahuk, mens regnet øser ned utenfor, og

drikke varm drikke og steke pinnebrød på bålet, mens en av barnehagens mange
rollefigurer plutselig dukker opp.

Tur i skogen

Ute kan vi bruke alle sansene. Naturen er konkret og barna kan ta og føle på det
meste. Hvordan smaker lyng-te? Hvordan er det å ha en tordivel på nesa? Synger
fuglene forskjellig? Lukter det egentlig noe av jord?
Hvor bor munkelusene og maurene? Hvordan lager edderkoppen nettet sitt og hva
brukes det til?
”Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all
slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske
uttrykk.”
(Rammeplanen, side 38)
Barna skal få undre seg og ha mulighet til å lære i samhandling med de voksne.

Denne nærkontakten med naturen gir mening og bidrar til livskvalitet for barna.
I Villa Matilda vil vi bruke naturfag i kombinasjon med andre fagområder. Musikk,
drama, forming og bevegelse er fag vi aktivt vil dra med ut.
”Barna skal se sammenhenger i naturen og lære seg å bli glad i den og ta vare på
den. Barna skal få erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres
gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjonen.” (Rammeplanen)
UTEOMRÅDET
Matilda natur- og teaterbarnehage, på Egra, er omringet av en stor, flott hage med
mange gamle busker og frukttrær. Kastanje, sommer -og vintereik, bjørk, bøk,
poppel, sypress, lønn, furu, barlind, eple (Torstein og Phillippa), pære, plomme,
moreller, nypehekk er noe av det som barna vil finne her. Hva er vel mer deilig enn å
forsyne seg av deilige frukter fra egen hage?
Kanskje gjemmer det seg spennende småkryp i hagen også? Da kan vi studere
sommerfuglene som lukter med følehornene sine, se om tordivlene er blåfiolette,
finne hanngresshoppene som spiller for hunnene, telle prikkene til marihønene, finne
ut hva saksedyret egentlig bruker den saksa til, prøve å fange en skolopender eller et
tusenbein, kjenne på meitemarken som kryper i hånda, se om sneglen dukker frem
fra huset sitt, studere et edderkoppnett eller kanskje lære at skrukketrolla egentlig er
et krepsdyr? Det er mye interessant å lære om naturens flotte små borgere.
Det er et yrende fugleliv på Egra og vi vil kartlegge hvilke fugler vi kan oppleve der
og lære litt om disse.
Barnehagens uteområde innbyr også til et mangfold av bevegelser. Her kan barna
spille fotball, sykle, leke gammeldagse leker, balansere, ronse, ta seg en tur i
taubanen, bygge sandslott i sandkassa, skli og klatre. Lekeapparatene er bygget på
stedet av snekkere fra Danmark. Barna kunne selv se det hele bli til. Trevirke som er
brukt er akasie som er naturlig impregnert. Se vedlegg over turområdene våre side
55,56,57
Rammeplanen for barnehagen sier at barnehagen skal bidra til at barn møter verden
utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap
om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og
levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.
Erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til
barnehagens fellesskap (dette legger vi stor vekt på når vi besøker Plankemyra og
Frivolltun).

Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet
(alle tursteder/plasser vi er).
FYSIKK
Har dere hørt barn spørre: Hva er det? Hvorfor skjer det? Hvordan ble den sånn?
Osv…
Å undre seg er barnas ekspertfelt. Nettopp av den grunn appellerer fysikk til barn.
Undring sammen med barn, der barn og voksne er likeverdige, er den beste
forutsetning for overføring av kunnskap. Det at barna selv finner løsninger i praksis,
er viktig for barnets mestringsfølelse og ønsket om å lære mer. Gjennom ulike
fysikkforsøk, vil barna kunne lære å se nye sammenhenger og løse problemer. Vi
ønsker å gi barna muligheten til økt kunnskap om lys, lyd, luft, vann, magnetisme og
biologi. Kan vi løfte is med en fyrstikk? Hva flyter på vann og hva synker? Kan vi klare
å lage en undervannsvulkan? Finnes det magiske mynter? Hvor godt hører vi? Hva er
lydbølger? Kan vi veie luften? Hva er magnetisk tiltrekning? Hvor ligger hjertet og
lungene i kroppen vår? Har bestemor og bestefar faktisk vært babyer? Hva har vi
under huden vår? Dette er noen av de mange spørsmål barna er med på å finne ut av
og undre seg over.
I Villa Matilda er vi så heldige å ha våre egne fysikklærere. De heter Klaus Reagens
Rør (Grimstad), Professor Asparges og Professor Banan (på Strømsbu) og er en
ganske morsomme og litt rare. Og ikke minst: de er eksperter i forskjellige
eksperimenter og forsøk.
Dette er fysikkaktivitetene vi skal gjøre sammen med Klaus og Professor Asparges
dette barnehageåret: Se vedlegg side 58
Under vår planleggingsuke i Plomari gikk vi gjennom fagområdene våre, og så
hvordan vi brukte de i rutinesituasjonene. Vi har egne timer med alle fagområdene
våre, noe som barna setter stor pris på. Men i tillegg er vi også bevisst på å bruke alle
fagområdene i rutinesituasjonene våre! Her ser du hvordan vi bevisst jobber med
natur, miljø og teknologi i rutinesituasjonene måltid, garderobe, toalett/bleieskift,
legging, aktiviteter og utelek.
1 Måltid
•

Søppelhåndtering

•

Fokus på hvor maten kommer fra

•

Spiser ofte ute i hagen og på turer

•

Oppdager fugler og dyreliv

•

Lærer barna til å ha respekt for mat og smake på ny mat

•

Spiser egendyrket mat fra egen hage

•

Lager eget syltetøy, saft, gelé, fruktsalat

2 Garderobe
•

Påkledning i fht vær

•

Snakker om hva tøyet er laget av. Ull – sau, bomull – planter, regntøy – olje,

fleece – plastikk/olje
•

Barna kan i enda større grad være med på å vurdere påkledning i fht været, få

lov å erfare selv
•
Samtaler om naturen og været, forbereder barna.

3 Toalett/bleieskift
•

Snakker om kroppen og dens behov

•

Bøker om dobesøk

•
selv

Lærer seg om kroppens signaler, de større barna får gå på do når de kjenner

•

På stellebordet – regler/rim/sanger om dyr.

•

Søppelhåndtering og sortering

•

Snakker om hygiene, bakterier

4 Legging
•

Snakker om hva de skal ha på i fht vær

•
•

Lys og mørke
Benevner og lærer barna å sette ord på at man er trøtt/sliten og uthvilt.

•

Bruker hørselen til å lytte etter lyder fra omgivelsene – vind, regn, biler, fugler,

insekter osv
•

Lærer barna å være stille i sovesituasjonene, hviske når vi skal inn og legge slik

at de andre ikke våkner
5 Aktiviteter og utelek
•
Turer i naturen hvor vi utforsker sammenhenger, fenomener, dyreliv, planter
og trær, vær og værfenomener, ulike underlag
•

Rydder etter oss og plukker med oss søppel, både vårt eget og det vi finner.

•

Har vannlek ute

•

Minner barna om å bruke sansene sine til å lytte, kjenne på kroppen osv

•

Insektsjakt, planter frø, plukker blomster, frukt og bær

•

Oppsøker tursteder med dyr for eksempel hester i nærheten av Fuhr.

•

Har fokus på gjenbruk i alle aktiviteter, bl.a. laget musikkinstrumenter og

transformert søppel til kunst
•
Har fysikk, bevegelse og dans, drama, musikk i naturen. Der fokus er på hva
som inspireres oss i naturen. Lager egne lekeapparater og hindre i naturen. Klatre i
trær og på steiner.
•

Stille flere spørsmål som grobunn for utforsking og undring «hvem har bæsja

her?» og lære barna å forske videre i bøker og på internett.
•

Lære barna om at alt liv har sin verdi og sin plass i naturen. Vi skal for

eksempel ikke drepe insekter.
•
Bruke bildeskjermene for å få i gang samtaler
•

Matematikk i naturen. Telle for eksempel edderkoppens bein, måle,

sammenlikne
•

De voksne er et godt forbilde i all slags vær – er engasjerte og finner på

aktiviteter som gir barna positive opplevelser i all slags vær.
•

Forklarer barna hvorfor de ikke kan sykle på gresser, grave over alt, plukke

planter i bed, ikke klatre i frukttrær med blomster og frukt osv
•
Stelle bed og busker sammen med barna. La barna være enda mer deltakende
i prosessen fra planting til høsting. Hvordan steller vi plantene, hva trenger de for å
vokse – sol, vann, gjødsel osv

ANTALL, ROM OG FORM
”Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de
utforsker rom og form, de argumenterer
og er på jakt etter sammenhenger.
Gjennom lek, eksperimentering og
hverdagsaktiviteter utvikler barna sin
matematiske kompetanse. Barnehagen har
et ansvar for å oppmuntre barns egen
utforsking og legge til rette for tidlig og
god stimulering.” (Hentet fra
Rammeplanen)
Her i Villa Matilda har vi lang erfaring med
matematikk i barnehagen. Barna i Villa
Matilda synes det er utrolig spennende
med matematikk, og jubler når det er
mattetid. Det er flere studenter som har
hatt praksis hos oss, som lurer på hvordan
i alle dager vi klarer å skape et slikt stort
engasjement for et vanligvis lite
engasjerende fag. Ja, i fjor fikk vi til og
med besøk av professorer fra universitetet,
som ville studere mattetimene våre. De
var meget imponert over barnas
prestasjoner og barnas glede over faget.
Og det er nettopp det som er målet vårt. At barna skal tenke på matematikk som noe
som er gøy, spennende og interessant. Noe som de liker og noe som de mestrer. På
denne måten tror vi at de har det beste utgangspunktet for å møte matematikk når
de kommer på skolen.
Vi bruker to forskjellige mattematerialer her i Villa Matilda. Den ene heter
”Matematikk med Format” og inneholder en aktivitetskasse med aktivitetskort og
en rekke konkreter som støtter opp om aktivitetene. Aktivitetene er delt inn i 6
fagområder og er i tillegg differensiert på nivå og læringsstiler. Fagområdene er:
tallkunnskap 0-9, figurer og geometri, tallkunnskap 0-20, pluss, minus, mønstre og
speiling. Den andre mattekassen vi bruker heter rett og slett ”Mattekassen”.
Mattekassen inneholder mye fleksibelt matematikkmateriell og gir utallige
aktivitetsmuligheter. Temaene i mattekassen er delt inn i:
•

Telling, antall og mengder

•

Mønster, former og geometriske figurer

•

Plassering, stilling, rekkefølge

•

Likheter og ulikheter

•

Farge

•

Tid

•

Mål, vekt og volum

•

Penger

Tidligere hadde vi matematikk for alle barna som hadde fylt 3 år. Men nå har vi
matematikk for absolutt alle barna i Villa Matilda. Vi har erfart at også de aller yngste
har interesse for matematikk, og legger bare nivået opp etter alder.
Hos de aller yngste bruker vi matematikk bevisst i hverdagsaktivitetene og
rutinesituasjonene. Det er utrolig hvor mye matematikk vi kan finne i omgivelsene
rundt oss hvis vi bare er bevisst på det! Telling og antall er en naturlig del av språket
vårt, og barna viser tidlig interesse for dette. I tillegg er former noe vi gjør barna
oppmerksom på. Barna kan lett lære forskjell på kvadrat, rektangel, sirkel og trekant i
en ung alder dersom man legger til rette for det. Farger er naturlig i
garderobesituasjonen og lek, og størrelser/plassering/stilling/rekkefølge er lett å
integrere i lek. Vi teller fingrene når vi skifter bleie, vi benevner farger på tøyet i
garderoben, vi snakker om foran/bak/ved siden av ved måltidet, vi ser på
geometriske former i sandkassa osv. Det er matematikk overalt når man bare har
øynene åpne for det
På Strømsbu har vi et par matte-og fysikkdager hver måned. Da er det disse to
fagene som er i sentrum, og barna får bli med i grupper gjennom hele dagen med en
voksen som brenner for faget og gir barna en positiv og gøy opplevelse/erfaring. I
fysikken dukker det gjerne opp en rollefigur, og denne rollefiguren utfører forsøk
som kan bli både vellykkede og mindre vellykkede. Da prøver barna å hjelpe og støtte
så godt de bare kan!
På Egra har vi i år gjort det litt annerledes. Vi har vårt eget dramarom hvor vi har
aktiviteter nesten daglig og store deler av dagen. Noen ganger har vi mattetimer her,
noen ganger har vi rollelek her og noen ganger har vi begge deler samtidig. Det som
er hovedmålet i mattetimene er at barna skal bli nysgjerrige på faget matematikk og
at de skal ha en mestringsfølelse rundt faget. Det vi ønsker er at barna skal ha et
positivt forhold til matte når de begynner på skolen (og det har vi fått mange
tilbakemeldinger på at de har!). Barna i Villa Matilda elsker matematikk og de fleste
vil helst ha flere mattetimer hver dag Det er mange studenter som har vært innom
barnehagen vår, som har undret seg over denne jubelen over dette faget.

Tall

Under vår planleggingsuke i Plomari gikk vi gjennom fagområdene våre, og så
hvordan vi brukte de i rutinesituasjonene. Vi har egne timer med alle fagområdene
våre, noe som barna setter stor pris på. Men i tillegg er vi også bevisst på å bruke alle
fagområdene i rutinesituasjonene våre! Her ser du hvordan vi bevisst jobber med
antall, rom og form i rutinesituasjonene måltid, garderobe, toalett/bleieskift, legging,
aktiviteter og utelek.
1 Måltid
•

Teller og sorterer, ser på former, farger og forskjeller på for eksempel tallerken

og matvarer/emballasje
•
Orientering og plassering. Dekker bord og sjekker at det er like mange
tallerkener som barn.
•

Benevner former - sirkel, lang, liten, stor osv

•

Deler opp frukt og teller slik at vi vet vi har nok til alle

•

Er bevisste i samtaler og benevner det vi ser og gjør. Undrer oss sammen

med barna
2 Garderobe
•
Former – ulike sko og klær, ulike mønstre osv
•

Størrelser – ulike størrelser i klær og sko,

•

Forskjeller – tøy for sol og regnvær

•

Plassering – klærne henger høyt og lavt. Bekledning – hva må tas på først?

•
•

Rom – store rom og små rom (yttergang, garderobe, hyller…)
Farger – sortering og visualisering «Kan du hente den røde jakka?»

•

Deling – 50% påkledd/halvferdig påkledd

•

Orientering og plassering – i fht årstid. Snøen gjør at vi kan skli fortere ned

bakken enn om det hadde regnet. Bevisstgjøre barna på ulikhetene.
•

Er bevisste på benevning og tar med barna i sortering og plassering av tøy

3 Toalett/bleieskift
•
Plassering – benevner hvor ting ligger over/under/tiss ned i doen/vaske
hendene oppi vasken osv
•

Telling – bruker ord som ta en bleie, dersom de tar med tre sier vi at de må

legge to tilbake ol. Teller trappetrinn, hvor mange doer er ledige
•

Måling – tung/lett bleie, masse/lite tiss, mengde på søppel i søppeldunk

•

Rom og orientering – hvor går vi på do? Hvor vasker vi hender?

4 Legging
•

Plassering – hvem ligger hvor, hvilken vei ligger hodet/beina osv

•

Mengde – kommenterer hvor lenge barna har sovet

•

Orientering – Noen sover på madrass på gulvet inne. Noen sover i vogn ute.

•

Form – myk pute/teppe/madrass

•

Rekkefølge – hvem legger seg først/sist

•

Snakker om formene på madrass, dyne, pute osv

5 Aktiviteter og utelek
•

Plassering og rom - hvor foregår aktiviteten? Inne/ute

•

Voksenstyrte aktiviteter om matematikk

•

Eventyr, sanger, rim, regler, puslespill, sykkel, regelleker osv der det er masse

tall, telling, form, plassering osv
•

Benevning – «nå løp du fort», «det var et stort sandslott», «nå har du ryddet

mange leker oppi kassa/i garasjen, fart i sklie og huskestativ
•
Orientering og plassering – ikke sykle på gresset, men på grus/sykkelbane

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
”Etikk, religion og filosofi er med på å
forme måter å oppfatte verden og
mennesker på og preger verdier og
holdninger.” (Rammeplanen)
Villa Matilda er en livssynsnøytral
barnehage. Nestekjærlighet og
solidaritet er grunnsteiner i vår kultur.
Toleranse og respekt skal være
grunnleggende verdier i barnehagen.
Alle barna i Villa Matilda skal bli
behandlet med likeverd, og vi ønsker å
styrke samholdet i barnegruppa
uavhengig av barnas kulturelle
bakgrunn. Vi ønsker av alle barna i Villa
Matilda skal vise stor grad av empati
for hverandre, og her er vi voksne
forbilder for barna.
Mange av barna og de ansatte i Villa
Matilda kommer fra andre land og
kulturer. Dette gir oss et rikt mangfold,
der vi lærer å utvikle toleranse og
interesse for hverandre og respekt for
hverandres bakgrunn. Vi har bevisst
valgt å ikke bruke tolk for de
tospråklige barna i vår barnehage.
Dette er fordi vi har erfart at de lærer
norsk mye raskere uten tolk. I tillegg blir de raskere integrert i barnegruppa. Vi er en
livssynsnøytral barnehage, men markerer høytider som påske og jul ved å lage ulike
formingsprodukter som hører tradisjonen til. En del av tradisjonen vår er også å
invitere foresatte til påskefrokost og Luciafeiring i barnehagen.
I oktober (nærmeste barnehagedag til 24.oktober) har vi basar i barnehagen. Da
kommer vår rollefigur Franklin Roosewelt på besøk og forteller om historien og
bakgrunnen til FN. Franklin snakker engelsk, så han pleier å ta med seg en voksen
som kan oversette for han. Det er veldig interessant og lærerikt når Franklin kommer,
for han forteller oss om andre mennesker og barn som kanskje ikke har det så bra.

Han pleier å ta med seg en globus også, slik at vi kan se hvor alle stedene er. Når det
er basar denne dagen, så pleier både foreldre og besteforeldre å komme. Da vil det
bli muligheter til å kjøpe kunst som barna har laget, ta lodder og kjøpe kaffe og
kaker. Inntektene fra basaren går til Sykehusklovnene.
Alle ansatte hos oss skal møte alle barn med like stor respekt uavhengig av barnets
bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Ved barns
spørsmål og undring, skal barna bli møtt med alvor og respekt. Dette er også ideen
bak filosofitimene hos oss. Her er nemlig den viktigste læringen at barna lærer at det
finnes ikke noe riktig eller galt svar. Alles tanker og ideer er like riktige og viktige. Her
blir det gitt plass for undring og filosofering om små og store ting, og alles undring
er av like stor verdi. Som en klok munn en gang sa: ”Vi har to ører og en munn, så fra
naturens side er det meningen at vi skal lytte dobbelt så mye som vi snakker. Hvem
vet, kanskje vi vil lære noe nytt når vi lytter mer.”
Vi har filosofiske samtaler hos oss fra
barna fyller 4 og 5 år. Punkter vi skal gå
gjennom i filosofitimene i år er: Se
vedlegg side 59,60
Vi avslutter med et sitat fra boken
”filosofiske samtaler i barnehagen”:
Hensikten med å samtale filosofisk med
barn er å stimulere deres evne til å
tenke – en evne som ligger latent hos
selv de yngste barna. Selvstendig
tenkning gjør barnet mer bevisst seg
selv og andre. Det oppdager at det
finnes andre barn som mener noe
annet enn det selv, at en sak har flere
sider. Å stimulere barns tenkning vil si å
ta barns tenkning på alvor. Hvilket igjen
innebærer å stille krav til barnet. Hvis
ingen forventer noe, kan jo barnet si og
gjøre akkurat hva det vil. Men det er
det ingen barn som trives med. Det
betyr jo bare at ingen egentlig bryr
seg.”
Under vår planleggingsuke i Plomari
gikk vi gjennom fagområdene våre, og

så hvordan vi brukte de i rutinesituasjonene. Vi har egne timer med alle fagområdene
våre, noe som barna setter stor pris på. Men i tillegg er vi også bevisst på å bruke alle
fagområdene i rutinesituasjonene våre! Her ser du hvordan vi bevisst jobber med
etikk, religion og filosofi i rutinesituasjonene måltid, garderobe, toalett/bleieskift,
legging, aktiviteter og utelek.
1 Måltid
•

Undrer oss sammen med barna – hvor kommer maten fra, hva skjer med

maten i kroppen, undrer oss over eksistensielle spørsmål. Stiller åpne spørsmål til
barna.
•
Snakker om mat og kulturer
•

Bordskikk

•

Lager tradisjonelle matretter fra ulike kulturbakgrunner

2 Garderobe
•
•

Har fokus på å hjelpe hverandre, være høflige
Mine klær/dine klær

•

Lærer å ha respekt for ting og hverandre

•

Undring – hvor kommer regnet fra, hva tror du klærne er laget av osv

3 Toalett/bleieskift
•

Religiøse hensyn blir tatt, men gjøres på en diskret måte

•
Rom for undring og åpne spørsmål - hvordan er toalettene i ulike kulturer eller
i Norge før/nå
•

Lærer barna respekt for hverandre og egen kropp

4 Legging
•

Undring – snakke om drømmer

•

Respekt for hverandre – ikke bråke for noen sover fortsatt

5 Aktiviteter
•

Snakker om etikk i alle aktiviteter – gir barna grunnleggende holdninger og

verdier
•

Aktiviteter knyttet til ulike høytider

•

Gjerne la foreldrene bli enda mer delaktige i å bidra med historier, sanger,

leker ol fra sine egne kulturer (både den norske og andre kulturer)

7 Utelek
•
•

Konfliktløsning – der barna løser konflikter selv og den voksne er veileder
Hvordan skal vi ta vare på naturen, hvordan skal vi oppføre oss sammen med

hverandre osv
•

Flere fellesleker fra ulike kulturer og gamle, norske barneleker

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barna i Villa Matilda får jevnlig muligheten
til å besøke institusjoner og bedrifter i
nærmiljøet sitt. Det handler om å bli kjent i
sitt eget nærmiljø og det handler om å
samarbeide med andre instanser. Her
kommer en liten presentasjon av noen av
stedene vi skal samarbeide med dette
barnehageåret:
Frivolltun (Egra): Vår nærmeste nabo her
på Egra er Frivolltun. Frivolltun bo og
omsorgssenter består av omsorgsboliger,
et aktivt dagsenter og et sykehjem. I 2013
ble Frivolltun sertifisert som
livsgledesykehjem. I den forbindelse ble
Villa Matilda forespurt et samarbeid med
Frivolltun i år. Dette innebærer at noen av
beboerne på Frivolltun kan komme på
besøk til barnehagen vår, for å se en
teaterforestilling eller bare ”slå av en prat”.
Og at vi kan komme på besøk til Frivolltun.
Mange av barna liker å leke på
treningsapparatene på utsiden av
Frivolltun, og da kommer ofte beboerne ut
for å se når vi leker. Det er utrolig
spennende å høre beboerne snakke om
”gamle dager”. Noen ganger synger vi
også for de, og da lyser de alltid opp og
begynner å klappe i hendene. Samarbeidet

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget
for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk
samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal
barnehagen bidra til å gjøre barna 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. Kulturelt mangfold, ulike levevis
og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og
varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og
diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.
Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og
tradisjon og kjennskap til nasjonale minoriteter. Grupper med
langvarig tilknytning til landet deﬁneres som nasjonale
minoriteter. I Norge er dette kvener/norskﬁnner, jøder,
skogﬁnner, rom og romanifolk/tatere.
Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra
til at barna
• oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til
deltakelse i samfunnet
• erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse
• utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i
nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt
• blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
• blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer
• blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til
samisk kultur
• får kjennskap til nasjonale minoriteter.
Personalet skal
• sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke
situasjonen både for dem selv og for andre
• introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner
i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å
orientere seg og ferdes trygt
• gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke
diskriminering, fordommer, stereotypier og rasisme
• gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i
en historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng
• gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det
samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og
kultur og mattradisjoner
• gi barna begynnende kjennskap til betydningen av
menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen.

med Frivolltun er absolutt en gjensidig glede! Beboerne stråler opp når barna
kommer på besøk, og barna elsker å glede beboerne med en samtale eller en sang.
Tenk på det… At man kan glede noen så mye, bare fordi man synger! I den
materialistiske verden vi lever i nå, synes vi det er fint at vi kan vise barna at den
største gleden er faktisk å glede andre… Og den trenger ikke koste noen ting!

De klapper og blir glad når vi synger på Frivolltun. Og han
der sover mens han klapper (mannen i stolen).

Frivolltun

Sjøfartsmuseet (Egra): Et helt nytt sjøfartsmuseum ser dagens lys i Hasseldalen i år. To
nye utstillinger vil på hver sin måte belyse hvor viktig havet har vært for menneskene
i regionen. I utstillingen «...har hvide seil os bragt» blir vi kjent med de økonomiske,
sosiale og kulturelle sidene ved sjøfarten gjennom historien til reder I.W. Prebensen,
førstereisgutten Giert og kaptein Due og hans frue. I den andre utstillingen «Sol,
sommer og Sørland» kan vi få se båtmodeller av de første fritidsplastbåtene som ble
produsert etter krigen. Da fikk vi mer fritid og penger, og lystbåten fikk en sentral
plass i den nye sommerkulturen. Vi ønsker å ta de eldste barna i barnehagen med på
besøk til sjøfartsmuseet i år (barn født 2010 og 2011). Grimstad er en sjøfartsby, og vi
ønsker å lære barna om historien. (info hentet fra Sjøfartsmuseet).
Dømmesmoen (Egra): Planter, vekster, frukttrær, museumet
Biblioteket (Egra, Fuhr og Strømsbu): Utstilling jul/sommer.
Bomullsabrikken (Strømsbu)
Vitensenteret (Strømsbu)

Plankemyra (Strømsbu)
Sykehuset ved luftambulansen og barneavdelingen (Strømsbu)
I tillegg til disse institusjonene/bedriftene, vil vi også ha et samarbeid med brann,
politi og ambulanse. Nytt dette året er at vi leier inn røde kors til å ha førstehjelpskurs
med alle foreldre og førskolebarna våre.
Under vår planleggingsuke i Plomari gikk vi gjennom fagområdene våre, og så
hvordan vi brukte de i rutinesituasjonene. Vi har egne timer med alle fagområdene
våre, noe som barna setter stor pris på. Men i tillegg er vi også bevisst på å bruke alle
fagområdene i rutinesituasjonene våre! Her ser du hvordan vi bevisst jobber med
nærmiljø og samfunn i rutinesituasjonene måltid, garderobe, toalett/bleieskift,
legging, aktiviteter og utelek.
1 Måltid
•

Forteller om og har samtaler om ulike matkulturer

•

Hvor kommer maten fra (hvor dyrkes for eksempel appelsiner, bananer ol)

•
•

Lager mat fra forskjellige kulturer
Snakke om hva barn har rett til – bli mette, være varme, bo under tak osv (FNs

barnekonvensjon)
2 Garderobe
•

Medvirkning – barna er med på å bestemme hvor de skal på tur

•

Snakker om turen både før og etter, hvor vi skal og hva vi skal

•

Vi snakker om byggets historikk

3 Toalett/bleieskift
•

Ha fokus på å fortelle hvor vannet kommer fra for eksempel Rorevann

•

Bærekraftig – fokus på vannforbruk, rent vann, papirforbruk

4 Legging
•

Snakke om senger i alle kulturer, hvordan sov man i Norge før osv

5 Aktiviteter og utelek
•

Rollelek – her snakkes det mye om kjærlighet, familieformer, mat, yrker.

Grobunn for gode samtaler, undring og læring. Motvirke fordommer, diskriminering.
Fokus på likestilling.

•

Bevegelse ute – fokus på regelleker, gamle barneleker ol

•

Fellesleker fra andre land og kulturer

•
Vite hvilke uteleker/fellesleker de leker på skolen slik at barna kommer lett
med i lek når de begynner på skolen

LÆRING I RUTINESITUASJONER
Hva ønsker vi å lære barna i de ulike rutinesituasjonene?
Hvordan ønsker vi å ha det?
Hvordan oppnå disse målene?
1 Måltid
Mål:
Ha matro med rom for den gode samtalen og læring
Hva ønsker vi å lære barna:
Vente på tur, høflighet, bordskikk, høre på og lytte til hverandre, vise hensyn,
selvstendighet, smake på maten, matro, nyte maten, lære mer om mat
Hvordan oppnå disse målene:
•

Ha god tid

•

Reflekterte ansatte

•

Enighet om regler og konsekvenser blant de ansatte

•

Sitte ned, spise mat og prate med barna

•
•

Lav stemme hos de ansatte skaper matro
En ansatt går rundt, de andre sitter rolig ved bordet

2 Garderobe
Mål:
Barna skal få en god opplevelse av mestring og selvstendighet
Hva ønsker vi å lære barna:
•

Språkstimulering

•

Selvstendighet og mestring

•

Positiv situasjon

•

Vente på tur

•

Rydde etter seg, legge bløtt tøy i pose mm

•

Kle seg etter vær og temperatur

•

Ta vare på klær

•
Hvordan skal vi ha det i garderoben – bevisstgjøre barna
Hvordan oppnå disse målene:
•

Rolige og positive ansatte

•

Bruke språket aktivt – benevne

•

Ikke for mange barn i garderoben

•

Legge til rette for selvstendighet, samt støtte og oppmuntre

•

Barna skal bli sett for hva de har mestret av påkledning

•
Gi barna valgmuligheter for eksempel velge mellom to gensere, votter kan tas
med ut så de kan velge å ta de på når det blir kaldt
3 Toalett/bleieskift
Mål:
Selvstendighet og trygghet på egen kropp, lære ansvarlighet, konsekvenser,
begreper, normer og regler
Hvordan oppnår vi målene:
•

Selvstendighet – si fra, kjenne på kroppen, hygiene, tørke seg, riktig teknikk,

hva, hvorfor og hvordan (håndvask, tørke seg, klær, komme tidsnok på do)
•

Den ansatte viser med kroppsspråk, samtale og forklaring

•

Motiverer barna til å være selvstendig ved å gi de trygghet og oppmuntring

•

Gi de gode tips og oppmuntrer både barn og foresatte

4 Legging
Mål:
Lære seg å kjenne på kroppen at det er godt å legge seg
Hva ønsker vi å lære barna:
•

Trygghet

•

Kjenne behov

•
•

Lære å kjenne at det er godt å legge seg
Selvregulering – lære å roe seg og sovne selv

Hvordan oppnår vi målene:
•

Prate rolig med barna og vise nærhet og omsorg

•

Gode rutiner

•

Forklarer og prater om at det skal bli godt å legge seg

5 Aktiviteter/utelek
Mål:
At barnehagen tilbyr allsidige aktiviteter med et godt pedagogisk innhold
Hva ønsker vi å lære barna:
•

Selvstendighet

•

Allsidig læring

•

Lære barna å uttrykke seg

•
•

Selvbeherskelse og selvregulering
Glede, stolthet og mestring

•

Fokus og konsentrasjon

•

Bruke ulikt materiell

•

Samhandling og samspill med andre

•

Respekt og empati

•

Kuløturformidling

•

Utvikle sanser og ferdigheter

Hvordan oppnår vi disse målene:
•

Inspirere og oppmuntre

•

Være forberedt og planlegge godt

•

Veilede og belyse, dele kunnskap

•

Være et forbilde

•

Dokumentere og evaluere

•

Legge til rette for gode læringssituasjoner

6 Oversikt/ansvar
Mål:
Sørge for at barna og de ansattes trivsel og sikkerhet blir ivaretatt og legge til rette
for at planer blir gjennomført.
Hvordan oppnår vi målene:
Være ryddige, holde de ansatte oppdatert på endringer, organisere pauser, tar
sjekkrunder ute, tar imot barn og foresatte, tar imot telefoner, gi beskjeder til
foresatte ved henting, henvise folk som kommer innom til riktig person/sted, passe
på at beskjeder/gjøremål blir gitt/gjennomført, samarbeide med de andre ansatte,
omorganisering ved sykdom, sjekke at porter er lukket til enhver tid, holde seg
oppdatert på Vigilo, ta sjekkrunder 1 gang i timen– praktisk ved stengning, være

tydelig ved bytte/delegering av oversiktsansvaret, ta kontroll om alarmen skulle gå, gi
tydelige beskjeder, ta avgjørelser, organiserer dagen og sørger for at den går på
skinner, være i forkant, vite hvor alle er og skal være, organisere de ansatte slik at
sikkerhet blir ivaretatt.
Konklusjon:
•

Sikkerhet – skape trygghet og forutsigbarhet

•

Avlaste de andre ansatte slik at de kan utføre sine oppgaver

•

Servicefunksjon for foresatte

•

I hentesituasjon – være tydelige slik at alle barn/foresatte blir sett

•

Sørge for at profesjonaliteten blir opprettholdt

VEDLEGG

2.

Beredskapsplan mot mobbing i Villa Matilda

Beredskapsplan mot mobbing
Matilda natur- og teaterbarnehage
Rammeplanene sier: «Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.
Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og
forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må
barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette»
• Forebygge
-

De voksne er nærværende, tilstede og delaktige inne og ute i frilek og

planlagte aktiviteter.
-

De voksne går foran som gode rollemodeller for barna.

-

Har lekegrupper.

Har språkgrupper for de barna som ikke kan norsk slik at de lærer språket og
kommer lettere inn i lek med andre barn.
-

De er voksne er tydelige og ansvarlige. Dvs at de de ikke får overse

kommentarer eller handlinger som eks. utestenging, men snakke med barna og ta
det opp i alle tilfellene de kommer over. Selv det som kan virke som småting.
-

Snakker med barna om vennskap og hva det innebærer.

-

Barna får se teaterforestilling/rollefigurer der vi tar opp temaet vennskap og

mobbing.
-

Barna har rollespill.
Observante voksne.

-

Vi snakker positivt om alle barn og hverandre.

-

Ha grupper på tvers. Skape nye relasjoner mellom barn.

-

Lytte til barna og ta de på alvor.

-

Bruker litteratur og historier med temaet slik at de kan kjenne seg igjen.

Prososiale handlinger.
-

Kongestol.
Dramaøvelser der barna blir trygge på seg selv

-

Lære og vise barna at de kan sette grenser for seg selv og si stopp!

• Avdekke
-

Bruke kontaktbarometer. Sikre at alle barn blir sett og alle har noen å være

sammen med.
Bruke tid med enkeltbarn/smågrupper der vi lurer på om det kan være «noe
på gang»
-

De voksne er der barna er og følger med. Det som kan se ut som en fin lek, er

ikke alltid det.
-

Ha barnemøter, formelle og uformelle samtaler med barn.

-

Føre observasjoner inn på test på Vigilo.

• Tiltak
Vi snakker med barna.
-

Lekegrupper.

-

Vi snakker med foresatte.

-

De voksne er mer tett på.

-

Ukas tips på Vigilo.

-

Snakke positivt om hverandre. La de utsatte barna få populære oppgaver og få

opp status.
Klare og tydelige retningslinjer for invitasjoner til bursdagsfeiring.
-

Kommunen har eget beredskapsteam mot mobbing der ansatte og foresatte

kan melde fra.
-

Når det har skjedd episoder i barnehagen der et barn eks har blitt bitt, så utgir

vi ikke det barnet som har bitt. Beskytter barna som fort kan bli syndebukker.

-

Skape et inkluderende miljø der vi skaper en felles følelse. Eks markere

vennskapsdagen, feire bursdager osv…
Snakke om viktigheten av inkludering på felles foreldremøte i starten av et nytt
barnehageår.

