ÅRSPLAN
FOR DRIVDALEN BARNEHAGE 2016

VI GÅR FOR GULL!

VELKOMMEN TIL DRIVDALEN BARNEHAGE
Dette er en barnehage med fokus på MYE fysisk
aktivitet og utetid. Vi er samlokalisert med Drivdalen skole, men er privat eid av Drivdalen yngre
helselag. Vi har plass til 36 barn i alderen 0-6
år, med tilbud om hel eller delt plass i åpningstiden07.30 - 16.30, mandag til fredag.

Dette er en serviceinnstilt barnehage med fokus på
brukertilpasning, god oppdragelse, mye omsorg og
ikke minst en glimrende mulighet for å gi ditt barn
mange aktivitetsmuligheter tilrettelagt etter alder
og interesser!

Hvilket utgangspunkt har vi for
vårt arbeid?
Det henvises til Barnehageloven § 1:
”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet
ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og
danning som grunnlag for allsidig utvikling.”
For at dere som foreldre skal få fullstendig innsyn i og medvirke til barnehagens arbeid, henvises det til Virksomhetsplan
for Drivdalen barnehage 2015 - 2020. Dette for å kunne
dokumentere den langsiktige planleggingen med grunnlag i
Barnehageloven og Rammeplan for barnehager.

Hvordan organiserer vi aktiviteter?
Med utgangspunkt i Barnehageloven og Rammeplanens 7
fagområder sikres et helhetlig stimulerende utviklingstilbud
gjennom baserullering. Vi deler barna inn i basegrupper
etter alder, kjønn, funksjonsnivå og egne interesser. På denne
måten sikres individuell utvikling, medvirkning, sosialt samspill og vennskap. Baseplanen gjelder for en måned
om gangen, med et variert ukeprogram. Alle ansatte
rullerer også hver måned for å sikre variasjon og gode
relasjoner. Planen står på White Board tavla i garderoben, og oppdateres ved eventuelle endringer.

Hva satser vi på?
Med det langsiktige satsningsområdet fysisk

delta i alle prosessene i sauefjøset gjennom året. Vi

aktivitet, fortsetter vi tilrettelegging for uteaktiv-

vil utforske nærmiljøet vårt og få større kjennskap til

iteter og turer for alle aldersgrupper. De tre eldste

matproduksjon/ foredling som finnes i nærheten av

barnegruppene har flere tur/heldager ute, men

barnehagen. Kanskje vi kan komme hjem til noen av

med en flott grillhytte som varmestue kan flere

barna som bor på gård for å se hva de produserer?

basegrupper være lengre perioder ute. Vi fortsetter å gjøre utelekeplassen mer spennende med
elementer av teknikk og matematikk, samt mer
tilrettelagte aktiviteter i utelek og på tur. Kom

Førskole

gjerne med innspill til utforming!

Hver høst opprettes førskolegruppa for de som skal be-

I tillegg bruker vi gymsalen aktivt med alle barn

gynne på skolen påfølgende år. Barna i den alderen har

i baser, og svømming blir også et tilbud til de to

størst aktivitetsbehov, og vi tilrettelegger for at de skal

eldste gruppene (etter ønske fra foreldre).

oppleve og mestre et spennende tilbud med mange

Vi har som i fjor en egen transportpost i buds-

aktiviteter i gruppa gjennom året.

jettet, slik at vi kan benytte oss av buss og drosje

Vi fortsetter samarbeidet med skolen, og vi arbeider i

for å komme oss til skiheis og varierte turplasser i

felleskap med tema som relateres til turer i nærmiljøet.

Oppdal. Nå har vi fått muligheten til å benytte det

Førskolebarna får en sentral rolle i prosjekter knyttet til

nye klubbhuset i lysløypa i Drivdalen - så Kåsen

fokusområdet.

utgår til fordel for Drivdalen langrennsløype.

Målet er en sammensveiset gjeng som har det gøy,

Skiteknikk og innføring i alpint er hovedmålet for

tar vare på hverandre og

skidagene.

leker sammen, og ikke minst
kjenner på at de nå er mer
selvstendig i barnehagehverd-

Utvidet fokus på nærmiljø
og samfunn:
Etter innspill fra foreldre har vi allerede startet
et samarbeid med en nærliggende gård som
driver med sau. Her får vi komme på besøk og

agen. Et positivt selvbilde og
selvtillit bygges av mestring.
Å ta utfordringer med glede
og forventning er et godt
utgangspunkt for å skulle
begynne på skolen!

Hva gjør vi i førskolegruppa?
Turer i nærmiljøet, vi reiser til Vitensenteret i Trondheim
hver høst, deltakelse i skolekoret, skiturer, hundekjøring,
overnatting, toppturer m.m.
Forming med fargelære, sløyd, tegneoppgaver med for
eksempel; tegn strek fra tallet 1 - 10, sett ring rundt den
største osv.
Sist men ikke minst gjør vi lekser.

Nødvendig utstyr i barnehagen
For å kunne oppleve gleden av så mye fysisk aktivitet og
uteliv, kreves det godt med klær og skiftetøy. Barna trenger
gode innesko til bruk i gymsalen. Med mange barn er det
viktig at barna kommer med undertøy klar til utelek for å
korte ned på ventetiden ved påkledning. Høst, vinter og vår
er ullundertøy nok innendørs, og videre påkledningen til
utelek forenkles.

Hva er godt med klær?
Det anbefales et innerlag av ull, et mellomlag av enten
ull eller fleece og et ytterlag som tåler mye vann og vind!
Dobbelt skift av sko er en fordel når tottelottene blir våte og
kalde.
Lue, votter og hals trenger man størstedelen av året i Oppdal. Legg et mellomlag klart i hylla. Skiftetøy henges i sekk/
pose på knagg. Utesko tas med inn og settes under hylla på
barnets garderobeplass.

Dagsrytme og måltid
Vi åpner barnehagen 07.30. En voksen tar imot dere i
garderoben når dere kommer. Frokost 08.30 - 09.15. Det
er mulighet for å komme i frokosttiden, men vi ber om at
det tas hensyn ved å komme enten før eller etter frokost.
Formiddagen består av baseaktiviteter enten ute eller
inne. Heldager/ turdager er som regel lagt til mandag og
fredag. Ca. 11.30 serveres lunsj med et sunt og variert
innhold. Etter lunsj er vi ute - gjerne helt til barnehagen
stenger 16.30. Ettermiddagsmat ca. 14.30.
Vi har fokus på helse og hygiene i barnehagen. Vi har
innført streng håndvask, og huset desinfiseres jevnlig.
På tur bruker vi desinfeksjonsgele før måltider.
Barna får servert alle måltider i barnehagen, med
frukt/grønnsaker.

Foreldresamarbeid
For å sikre at barna får det optimalt i barnehagen, ønsker
vi et godt samarbeid med dere foreldre. Vi har samarbeidsutvalg som godkjenner virksomhetsplan og årsplan, og har
mulighet for å påvirke arbeidet vi gjør i barnehagen.
Samarbeidsutvalg 2016:
Foreldrerepresentanter: Lars Erik Megarden og Yngvild
Wathne Sæther
Styrer: Anita Pecarina
Personalets representant: Eli Hindseth
Styret: Styreleder Åshild Megarden
Revisorer: Aina Riise og Inger Jori Lundaløkk
Gjennom tilbud om foreldresamtaler 2 ganger i året, samt
god kommunikasjon hver eneste dag, åpner vi for at foreldrene kan komme med ønsker og innspill til beste for barna.
For å sikre barns behov og tilrettelegging for individuell
utviklingsplan (IUP), bruker vi kartlegging med TRAS (tidlig
registrering av språkutvikling). Det er i tillegg utformet
vurderingsskjema for motorikk og generell basiskunnskap.
Dette er utgangspunktet ved foreldresamtaler.
Vi har høsttakkefest med middag, samt hentekaffe jevnlig
gjennom året. Det innkalles også til foreldremøte i
september.

Fødselsdager
Vi feirer barnas fødselsdag med flagg, sang
og ”raketter”. De får bursdagskroner og prins/
prinsessekappe er til utlån. Barnet får velge seg
en presang fra bursdagskassa i stedet for at vi
servere mat med mye sukker. Hipp hurra :-)

Ferie og høytider
Barnehagen har egne vedtekter. Det holdes stengt
julaften, nyttårsaften, mellomjula og påskeuka.
Det er 1 betalingsfri mnd. pr år. Barnehagen
holder stengt i 3 uker fellesferie, samt
5 planleggingsdager pr. kalenderår.

Januar:

Vi lærer om gårdsdyr.

Februar:

Skiteknikk, samefolkets dag 6. februar, karneval og fastelavn,
frokost/hentekaffe.

Mars:

Skiteknikk, ski- og akedag, påskeforberedelser.

April:

Barnas kulturfestival i uke 16, så blomster/grønnsaker,
frokost/hentekaffe.

Mai:

17. mai forberedelser, foreldresamtaler.

Juni:

Overnatting med førskolebarna, «sau – vukku», sommeravslutning.

Juli:

Ferieavvikling.

August:

Oppstart nytt bhg år, tilvenning, hentekaffe.

September: Innhøstning, foreldremøte, sauesanking/-sortering.
Oktober:

Høsttakkefest med fårikål, matlaging.

November: Foreldresamtaler, juleverksted.
Desember: Juleforberedende aktiviteter, julefrokost, lucia og nissefest.
Det henges opp månedsplan i barnehagen, og foreldrene får detaljert
foreldrepost gjeldende for 1-2 måneder med oversikt over tema,
aktiviteter og fastlagte datoer.
Vi håper dette gir positive forventninger til det å ha barn i Drivdalen
barnehage! Vi skal gjøre vårt ytterste for at barna trives, leker, har gode
venner og kjenner på gleden av å mestre et variert aktivitetstilbud.
VEL MØTT TIL ET NYTT ÅR!
Styrer: Anita Pecarina
Stedfortreder/ped.leder: Eli Hindseth
Ped.leder: Trude Jacobsen
Barne- og ungdomsarbeider: Siv Anita Rise
Assistenter: Åshild Lauritzen, Merete E. Osvær, Anny F. Fiskvik,
Hege Duås, Magni F. Falksete, Bente Anita H. Vognild
og Aleksander Skotte.
Adresse: Driva, 7340 Oppdal. Mobil: 941 79 778 E-post: drivdalenbhg@oppdal.com www.drivdalen.no
Søk barnehageplass - www.oppdal.kommune.no-oppvekstportalen
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Primstav: tradisjoner og tema gjennom året:

