Årshjul Avaldsnes barnehage 2020/2021
DUÅ

Arrangement

August

Personal
17. aug. Pl.l.dag,
-Språk og info

Den proaktive voksne…
…bygger gode relasjoner
…skaper trygghet
...har tydelige forventninger
…gir positive påminnelser
…lytter til barna
MÅL
Alle barna skal bli sett, og oppleve at de
har god relasjon til en eller flere av de
voksne i barnehagen

September
Den proaktive voksne…
…har ekstra øyner for både de stille og de
utfordrende barna
…gir gode beskjeder; gjøre-beskjeder, og “førstså”-beskjeder
…roser, oppmuntrer, gir oppmerksomhet og
coacher
MÅL

Fagområde: Etikk, filosofi og
religion
Språksatsing
Brannvernuke uke 38
-Bruke opplegget « Bjørnis i
barnehagen»
Temadag ons. 23 sept.: Frøya
Etikk, filosofi og religion
(vennskap)

Alle barna skal oppleve å ha en eller
flere venner i barnehagen

Oktober
Den proaktive voksne…
…er bevisst på barnas vennskap
…er en god rollemodell
…motiverer barn til positiv adferd
…veileder barn i problemløsning
…støtter barna i å prøve selv

Fagområde: Kropp, bevegelse,
mat og helse
Språksatsing
Førstehjelp – Vi bruker
opplegget rundt dukken
«Henry»
3. okt. Tysklands Nasjonaldag

MÅL

Uke 41, 7-11 okt. Høstferie

Barna ser og lærer av voksne

Fellessamling fre 16 okt:

22.sept. Foreldremøte
Balder og Frøya
-Valg av foreldrerepr. SU

23.sept. Foreldremøte
Hårekog Gyda
-Valg av foreldrerepr. SU

29. sept. Pers.møte
Språksatsing

14. okt. Planleggingsdag.
Felles – Foredrag
på Teams med
Liv Mette Strømme

21. okt. Lærende nettverk,
Språksatsingen.
Implement.teamet
29 okt. Pers.møte
Språksatsing ?

rollemodeller; både gir og har
positive bilder av andre
-Oppleve mestring ved
problemløsning

November
Den proaktive voksne…
…gir logiske og naturlige konsekvenser
...ignorerer og korrigerer
MÅL
Barna skal vite hva som er forventet
adferd, ved å få positiv oppmerksomhet
for det

Gyda ansvar
Temadag ons. 28 okt.: Hårek
Kropp, bevegelse, mat og helse
Arrangement:
Foreldrekaffe Avdelingsvis
Fagområde: Nærmiljø og
samfunn
Språksatsing
Trafikk
Politiet blir invitert for å fortelle
om trafikksikkerhet (ikke alltid
de har anledning til å komme).

25.nov. Pers.møte.
Språksatsing

Oppdrag – Barnas trafikklubb,
Høst + refleksjonsspørsmål
11. nov. Polens Nasjonaldag
Fellessamling fre. 13 nov:
Frøya ansvar
Temadag ons. 25 nov.: Gyda
Nærmiljø og samfunn
Arrangement:
Lyktefest ons 11 nov.

Desember
Den proaktive voksne…
…ignorerer uønsket adferd
…korrigerer uønsket adferd
…roser ønsket adferd
MÅL
Personalet blir bevisst på hvilken adferd
som kan ignoreres, og roser positiv
adferd

Januar
Den proaktive voksne…
…er bevisst på å håndtere eget stress på en
god måte
…er bevisst egne handlinger i stressede
situasjoner

Fagområde: Kunst, kultur,
kreativitet
Språksatsing
Arrangement:
Lucia –fre 11. desember –Førsk.gr.
Nissefest – uke 51. Avpasse i forhold
til julespill i kirken

Julespill i kirken, Karmel arr.
Juletrefest arrangert av
foreldrene

Fagområde: kommunikasjon,
språk og tekst
Språksatsing
Oppdrag - Barns trafikklubb,
Vinter + refleksjonsspørsmål
Førskolegruppa – Bjørnis på

19 jan. Pers.møte

MÅL
Personalet håndterer sitt eget stress på
en god måte

Februar
Den proaktive voksne…
…tenker positivt
…setter tydelige grenser
MÅL
Barna møter samme grenser og
konsekvenser hos alle i personalet

Mars
Den proaktive voksne…
…har god relasjon og et godt samarbeid
med alle foreldrene
…gir klare, enkle beskjeder
MÅL
Ha et godt samarbeid med alle foreldrene

hjemmebesøk før besøk på
brann- stasjonen
Temadag ons. 20 jan: Balder
Kommunikasjon, språk og tekst
Fagområde: Kunst, kultur og
kreativitet
Språksatsing
Arrangement:
Samefolkets dag – 5 februar-

17 febr. Pers.møte

(Samefolkets dag er 6 febr.)

Karneval – fre. 12.februar
Temadag ons. 24 febr.: Frøya
Kunst, kultur og krativitet
Fagområde: Barnhagedagen
angir tema kvart år
Språksatsing
Arrangement:
Barnehagedagen
Miljøuke: uke 11 eller 12. Avhengig

12 mars. Planleggingsdag.
Felles – Foredrag
på Teams med
Liv Mette Strømme
25 mars. Pers.møte

av hvilken uke barnehagedagen kommer i.

Oppdrag – barnas trafikklubb.
Vår + refleksjonsspørsmål

12 mars. Felles
planleggingsdag

Fellessamling fre. 26 mars.:
Balder ansvar
Temadag – Dato bhgedagen.:
Barnehagedagen angir tema
Vinterferie 1-5 mars. Uke 9.

Den proaktive voksne…
…kommuniserer tydelig til barna
…er bevisst på å ikke gi ineffektive
beskjeder

Fagområde:
Antall, rom og form
Språksatsing
Arrangement:
Påskelunsj/Påskehare uke 12
Påskesamling – Karmel

MÅL

Påskeferie: 1-5 april.

April

Personalet gir tydelige, gode beskjeder
til barna

Mai

Fellessamling fre. 23 apr.:
Hårek ansvar
Temadag ons. 21 april. : Frøya
Antall, rom og form
Fagområde: Natur og miljø
Språksatsing

23 april Planleggingsdag.

20 april. Pers.møte

Den proaktive voksne…
…gir ros, oppmuntring, oppmerksomet og
coaching til vennskapsferdigheter

Førskolegruppa til
brannstasjonen.
Øvetog med skolen, uavhengig
av mai-fest-dagen
(sannsynligvis samme dag)

MÅL

Barna får støtte og oppmuntring fra
personalet i å bygge gode relasjoner og
vennskap i barnehagen

Arrangement:
Mai-leker for barna 12.mai
(Så tidlig pga Kristi himmelfartsag er 13 mai
og 17 mai er på søndag.)

Foreldrekaffe avdelingsvis
Temadag ons. 26 mai: Gyda
Natur og miljø

Juni
Den proaktive voksne…
…jobber etter alle prinsipp som er innlært
dette året
MÅL
Barna møter trygge omsorgsfulle
voksne, som veileder og er gode
rollemodeller

Fagområde: Kropp, bevegelse,
mat og helse
Språksatsing
Oppdrag - Barnas trafikklubb,
Sommer + refleksjonsspørsmål
Temadag ons 16 jun.: Balder
kropp, bevegelse, mat og helse
17 juni. Islands nasjonaldag
Arrangement:
Sommerfest: uke 23. (Avpasse
tidspunkt etter avslutning på skolen)

Juli

Ferieavvikling

Månedlig

Tema «språk»: Her tar vi
utgangspunkt i språkløypen «Språk
og leseaktiviteter» som er et
kompetansehevingsprogram for
personalet, og jobber månedlig
med oppdragene.
Temaet “kropp, grenser og
følelser”: Her ønsker vi å
gjennomføre to samlinger hver
måned.

11 juni Planleggingsdag.

Foreldremøte, nye foreldre.

