Halvårsplan for Kælva høsten 2016
Kælva er en gruppe på inntil 12 barn og 2 voksne på Nordby Gardsbarnehage.
De som jobber på Kælva er: Åshild Nefjen pedagogisk medarbeider i 60%
stilling, Amund Bjertnæs pedagogisk medarbeider i 60% stilling og Cathrine
Johnsrud er pedagogisk leder i 90% stilling.
Gjennom dette barnehageåret ønsker vi å ha fokus på språk og språkaktiviteter,
samspill mellom barna og mellom barn og voksen, sosial kompetanse og gleden
av å være mye ute og på tur. I oppstarten skal vi bruke tid på å bli kjent som
gruppe siden vi er en ny sammensetning av barn og voksne. De barna som er
nye fra Lamunga skal også ha anledning til å bli kjent med litt andre rutiner
gjennom dagen, uka og nye turmål. Vi kommer til å gå på tur til lavvoen vår, på
Nordbytangen, til bålplassen og ellers rundt om i nærmiljøet. Her er vi heldige å
ha nærhet til både skog og vann, så det ønsker vi å benytte oss av.
Barna har fått hvert sitt eget tre. I området rundt barnehagen har vi mange
forskjellige tresorter og vi skal sammen med barna se nærmere på disse og
hvordan de forandrer seg gjennom året.
Gardslivet og årshjulet på Nordby Gard legges til grunn for de fleste av våre
gjøremål, tradisjoner og begivenheter. Tirsdager og annenhver fredag har vi
fjøsstell, og da steller vi for smådyra våre. Gjennom nærkontakt med dyra får
barna økt forståelse og respekt for dem. Det er spennende for barna å følge
kuene, og på høsten er vi på Tverrsjøen for å se at de kommer til innhegningen
der for så å bli kjørt hjem med dyretransporten. Vel hjemme på Nordby skal
kuene slippes ut igjen på beite, og da går vi ofte forbi dem på tur til lavvoen og
skogen. I løpet av høsten skal lammet vårt Minnie klippes. Da kommer det noen
hit som klipper ulla av Minnie. Vinterdagen 14 oktober markeres med
rømmegrøt som Bestemor Gerd lager til oss. Vinterdagen var den dagen som
tjenestefolket på gardene kunne bytte tjenestested. (Neste anledning de hadde
til å bytte var sommerdagen 14 april.) Slaktinga skjer i begynnelsen av
november, og de av barna som ønsker får anledning til å være med på hele
slakteprosessen. (Avlivinga får de ikke se.) Ved spesielle anledninger som
julemiddagen, sommerfesten osv ringes det i stabbursklokka. Det er med på å
gi våre arrangementer et høytidspreg.
FN dagen markerer vi med vår egen Gardsbutikk. Der selges det produkter som
barna har lagd i barnehagen, og inntektene går til «Vårres Jul» prosjektet i
Zambia.

Julen er en tradisjonsrik tid på Nordby Gardsbarnehage. Vi ønsker å ha minst
mulig stress for barna i desember, så vi starter med juleforberedelser i
november. Barna har forskjellige ønsker om hvor mye de vil gjøre, så derfor kan
det variere på mengden av julepynt og gaver som produseres. Ingen skal
tvinges til å lage noe mot sin vilje, og det skal være noe som barna lager uten
for mye hjelp av de voksne.

Dagsrytmen på Kælva
07.00

Barnehagen åpner

07.00-08.30

Frokost (medbrakt matpakke)

08.45

Barnemøte (barna samles og får dagens plan)

09.00-11.00

Grupper, fjøsstell, temajobbing og matlaging

09.30-13.30

Tur (gjelder de dager det er tur)

11.00

Formiddagsmat

11.45

Utelek

14.00

Ettermiddagsmat og frukt

14.30-16.30

Frilek inne eller ute

16.30

Barnehagen stenger

Ukerytmen på Kælva
Mandag
Tirsdag
Turdag, vi har Fjøsstell og
lavvoen i
matgruppe.
partallsuker.
Andre turmål
oddetallsuker.

Onsdag
Grupper i
partallsuker
og turdag i
oddetallsuker.

Torsdag
Gruppedag,
vi har
forskjellige
aktiviteter
delt i
grupper.

Fredag
Fjøsstell i
oddetallsuker
og grupper i
partallsuker.

Oversikt over barnas egne trær:
Jon Konrad

Furu

Thorstein

Gran

Emilie

Einer

Maria

Bjørk

Herman

Selje

Emil

Eik

Mikkel

Gråor

Alva

Rogn

Hanna Sofie

Lønn

August

Ask

De voksne sine trær:
Åshild

Lind

Amund

Osp

Cathrine

Hegg

Ute på tur kan vi vise barna hvilke tre de har og følge treet gjennom
barnehageåret. Hva skjer med mitt tre på høsten? Er det noen rim og regler
med trær? Vi undrer oss sammen med barna over trærne.
Bursdagsfeiring på Kælva:
Vi ønsker at bursdagsbarnet skal være i fokus denne dagen. Bursdagsbarnet får
være med på å utforme krona og pynte den. Flagget henges opp ute sammen
med en plakat med bilde av bursdagsbarnet. På samling synger vi «Hurra for
deg», svinger bursdagsbarnet i et teppe, sender opp raketter og barnet får
være dagens gode hjelper denne dagen. Til ettermiddagsmaten får de
bursdagskos som foreldrene har med (ispinner, muffins ol). Ønsket med dette
er å lage en morsom og god dag for de som har bursdag uten noe press på
foreldrene med tanke på store og flotte kaker.

Måned/tema
August
Høst

September

Aktivitet
Oppstart og bli kjent som
gruppe.

Mål/hvorfor
Det er en ny
sammensetning av barn og
voksne som trenger litt tid
Gå på tur til lavvoen og turmål på å bli kjent og skape
i nærmiljøet.
trygge rammer.
Kusanking.

Barna skal få se hvor kuene
har vært på ferie i løpet av
sommeren, Marka er av
stor betydning for garden –
kuene hindrer marka fra å
gro igjen. Dyr, natur og
mennesker er avhengige av
hverandre.

Brannvernuke 38.

Barna skal få bli kjent med
og trygge på brannalarmen
og hva vi gjør når den går.
Barna sal få bli kjent med
historiske endringer i
nærmiljøet – få forståelse
for ulike tradisjoner og
levesett.

Høst

Oktober

Vinterdagen 14 oktober.

Høst

Saueklipping.

Barna skal få lære hva vi
gjør med ulla til sauen og at
den er et nyttedyr. Vi
bruker litt av ulla til
julegaver.

Gardsbutikk og FN-dag.

Barna skal utvikle respekt
og toleranse for hverandres
bakgrunn.
De skal lære om
barnekonvensjonen og om
hvordan vi skal være mot
hverandre.

Måned/tema

Aktivitet

Mål/hvorfor

November

Farsdag.

Barna skal få lære om glede
ved å hedre andre,
skaperglede, tradisjoner og
begivenheter.

Slakting.

Vi lærer om dyr og veksters
avhengighet av hverandre
og betydning for
matproduksjon. Naturens
gang med fødsel, vekst,
aldring og død.

Adventsforberedelser.

Barna skal få lære om
tradisjoner knyttet til
baking og
juleforberedelser. Få bli
kjent med kunst og kultur
med ulike uttrykksformer.
Barna skal få bli kjent med
kristne høytider og
tradisjoner og bli kjent med
grunnleggende kristne
verdier og deres plass i
kulturen.

Høst/Jul

Desember
Jul

Adventssamlinger med
tenning av adventslys,
julesanger og juleevangeliet.
Julekalender.
Nissefest for barn og voksne i
barnehagen.

Barna skal få erfare at alle
mennesker uansett alder
Lucia markeres med Luciatog i og forutsetninger inngår og
barnehagen sammen med
bidrar til barnehagens
fellesskap.
søsken og foreldre.
Julegudstjeneste i Jevnaker
kirke

Vi skal bidra til å skape
felles minner i en god og
rolig førjulstid.

