ÅRSHJUL FOR TANNLAUS 2022-2023
GJENNOM HELE ÅRET:
Pedagogisk grunnsyn:
Syn på barnet, læringssyn, verdigrunnlag.
Barns medvirkning:
Personalet skal møte barnas uttrykk/ønsker med lydhørhet og forståelse.
Barna skal få mulighet til å ta ulike valg i sin egen hverdag.
Kulturformidling: I og utenfor barnehagen.
Lek: Egenverdi. Stor plass i barnas hverdag ute og inne.
Læring: Formell og uformell.
Hver måned har vi felles
Selvstendighet:
ukeslutt på hovedbygg med
• Påkledning
rød og blå.
• Ved matbordet
• Do og hygiene
• Ansvar for egen sekk
Sosial kompetanse og vennskap:
• Hvordan er vi mot hverandre
• Respektere at vi er forskjellige
• Lære barna å ta egne valg
• Bruke språket for å løse konflikter
• Humor
• Kjenne igjen og roe ned sterke
følelser.
• Vennskapsferdigheter og problemløsning
• Bruke litteratur
- Sint på alt og alle
- Snart førsteklassing
- Det er mitt valg
• Mobbing i barnehagen
• Spill: Hei! Et spill om følelser.

Samlinger:

Språk og språkmiljø:
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Gåter og vitser
Rim, dikt og ellinger
Ellemellinger
Eventyr
Høytlesning
Lytting
Sang og musikk
Litteratur
Alf og Bett
Tallbøker

Dette er implementert i vårt
daglige arbeid knyttet til når
situasjonene oppstår. Som tiltak
erfarer vi at det er i naturlige
situasjoner barna har størst
sjanse til å tilegne seg disse
ferdighetene.

I samlinger arbeidet vi med temaesker:
•

•
•
•
•

Sosial kompetanse
-Henry førstehjelper
- Vennskap
Språk
Eventyr
Sang og musikk
Felles begrepsplan for
barnehage og skole.

Vi bruker ulike materialer til å være
kreativ.
Vi snekrer og spikker.

FYSISK AKTIVITET OG KOSTHOLD:
Det er et mål å være mest mulig fysisk aktiv gjennom
hele året.
Høst/vår er det økt fokus på fysisk aktivitet ute/turer.
Vi har fokus på fiskemat og sunn kost. Barna er med på
ulike matprosjekter i løpet av året.
Vi går en del på ski i vinterhalvåret.
Gjennom Hopp-prosjektet deltar vi på to work-shop
aktiviteter: Dans og fiskesprell.

TIDSPUNKT FOR SKOLBESØK KOMMER ETTER HVERT.
ADMINISTRATIVT:

ÅRSTIDENE/AKTIVITETER

MÅNEDENE/AKTIVITETER:

SOMMER/HØST:
• Turer i nærområdet
• Stjerneløype og bingo knyttet
til tema og fagområder

AUGUST Månedens tema: Bli kjent.
• Småfotan(turmål med klippekort)
SEPTEMBER Månedens Tema:
Bærekraftig Utvikling.
• Vi får brev fra Ugla
• Lese alfabetbøkene
• Brannvernuke 38
• Realfagsdag (Balsfjord
våtmarksenter)
OKTOBER MånedensTema: Eventyr
• Tannlausklubb: Solimera
• Realfagsdag: Dramatisering av
eventyr.
NOVEMBER Månedens Tema:
Verdensrommet
• Mørketidsmarkering.
• Julebord
• Silsandhallen
• Besøke politistasjonen
• Realfagsdag: Lage raketter.

•

15.august planleggingsdag

•
•
•
•

Dugnad i september/oktober
Oppfølgingsmøte med skolen (Fjorårets tannlaus)
08.10- Barnehagens bursdag. (feires 07.10)
14.10. Kursdag for personalet.

•
•

Foreldresamtaler (frivillig)
Foreldrefrokost på aula.

DESEMBER
• Kirkebesøk
• Tannlaus går Lucia 13.12
• Leite etter nissen ved lavvoen
• Silsandhallen
• Juleevangeliet.
• Vi ser på snøfall, og trekker
adventskalender.

•

Innmelding SFO frist 1. desember.
Det søkes elektronisk gjennom www.Vigilo.no, se mer informasjon
på Senja kommunes hjemmeside.
Foreldre har ansvar for å melde inn.
Svarfrist behovsundersøkelse jula

JANUAR: Månedens Tema:Fisk
• Tallbøkene 1-10
• Silsandhallen
• Bålstua på skolen

•
•
•

Temasamlinge
• Brannvern
• Arbeid mot Mobbing
Bærekraftig utvikling:
• Naturvakter
• Balsfjord våtmarkssenter
(Tromsø museum) Opplegg i
skogen

VINTER:
• Ski
• Snøforming
• Aking
• Silsandhallen

Temasamlinger:
• Sol
• Forut: Etikk, religion og filosofi
• Arbeid mot mobbing

•

2.januar planleggingsdag
Solfest
Foreldre mottar brev fra Senja kommune om hvilken skole
deres barn skal begynne på.

VINTER/VÅR:
• Stjerneløype og bingo knyttet
til tema og fagområdene
• Fokus på tannhelse med
Fluorisaurusen Bronto

Temasamlinger:
• Påske
• Naturens forandringer:
Vår/Fjæra
• Balsfjord våtmarkssenter
(Tromsø museum) Opplegg i
fjæra
• Arbeid mot mobbing
SOMMER:

God ferie!

• Fiske kunst
• Realfagsdag: Sløying av fisk
FEBRUAR: Månedens Tema: Forut
• Musikk,dans, eventyr og kunst
• silsandhallen
MARS: MånedensTema: Vann og luft
• Påskebudskap/interaktiv samling
på aula.
• Påskehagen.
• Realfagsdag:Vann i ulike former
APRIL: Månedens Tema: Meg selv
• Tannhelse med Bronto
MAI MånedensTema: Livet i
fjæra/Dyr
• Tog ned til småbarn
• Førskoledag
• Neste års tannlaus barn på
samling og frokost
• Realfagsdag: våtmarksenteret.
JUNI MånedensTema:
overgang barnehage/skole
•
•
•

•

•
•
•
•

Forutkafe fra kl.14.00. underholdning, kunstutstilling og salg av
forutprodukter.
Markering av samefolkets dag 06.02.
Foreldresamtaler(obligatorisk). Barnet er med på de første
minuttene av samtalen.
Overføringsmøte bhg/skolen for pedagogene mars/april
Svarfrist behovsundersøkelse påsken
Vinteraktivitetsuke uke 11.
Markering av rockesokkdagen 21.03.

•
•
•

Infomøte til årets førsteklassinger på skolen
Førskoledag for barn og foreldre
Planleggingsdag 19.05

•
•

Sommeravslutning i midten av juni. Starter kl.14.00
Planleggingsdag 05.06

•
•

Fra barnehage til skole.
NRK TV. Skolestarterne
Tur til Rubbestadfjellet
Avslutningstur til gård

Sommeravslutning
• Familien inviteres
• Vi ser en film fra året
• Barna hopper ut av vinduet og
mottar permen sin.
• Grilling
JULI
Lykke til på skolen!

SOMMERFERIE
OBS!
Ferieavvikling 2023: Barnet har barnehageplass til og med 28.juli. Det
betyr at barnet skal ha avviklet all ferie innen denne dato. Barnehagen vil
ha stengt uke 29 og 30. Se vedtekter for barnehager.

D

TUROMRÅDER:
• Trollvannet
• Lavvoen, vårt
referanseområde i skogen
• Storvannet
• Uteområdet ved Småslettan
• Fjæra nedfor barnehagen
• Prix fjæra
• Barnehageskogen
SKITURER I BYLØYPA

UTELEKER:
• Rødt lys
• Tre mann i vinden
• Kjøpmann, kjøpmann
• Alle mine duer
• Gjemsel
• Troll og stein
• Sisten
• Hoppe tau
Vinter:
• Tråkkerhus sisten
• Stivheks m/ uten ski på
bena
• Snøforming

I TRAFIKKEN:
• Vi passer på oss selv
• Vi passer på vennen vi
holder i hånden
• Vi går på rett side av
veien
• Hva betyr
trafikkskiltene? Vi tar
for oss de som er
viktige for små
trafikanter.
• Vi øver på å se
trafikkbildet/krysse vei
•
Refleks

SAMLINGER:
• Stille på rekke
• Ta i hånda, hilse høflig
• Ta imot kollektive
beskjeder
• Rekke opp handa
• Vente på tur
• Rytmeklapp

DIGITAL PRAKSIS:
• Ipad med
pedagogiske spill
• Mulighet for 15 min
pr dag
• Tema samlinger på
digiboard/prosjektor
• Oppgaver med QRkoder.

