ÅRSPLAN
”FISKEPINNER”
SKOLESTARTERGRUPPE
2018/2019
STRANDPARKEN BARNEHAGE
SATSNINGSOMRÅDE
En barnehage med fokus på livsglede og-mestring i et mangfoldig
språkmiljø

SKOLESTARTERGRUPPENS ORGANISERING
Vi jobber på tvers av avdelinger 1 gang i uka fra kl 0930-1200. Det er lengre dager når vi er på tur. Det er faste
voksne som følger Fiskepinnegruppa.
RAMMEPLANEN:
”Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang og bli kjent med hva som skjer i skolen og
skolefritidsordning.
”Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi
de et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte
barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner» Rammeplan

MÅL:
Barnehagen bidrar til at Fiskepinnene møter forberedt til skolestart ved:
- Barna er interessert å leke med språk, symboler og tekst
- Å kunne vente på tur
- Å være nysgjerrig og forskende
- Å ta hensyn til andre barn i gruppa
- Barna er selvstendig i forhold til påkledning og hygiene
- Kjennskap til sitt nærmiljø

Periode
September

Mål
-

-

Alle er godt kjent og
trygg gruppa

Barna får kjennskap til
bokstaver, symboler og
tekst

Oktober/
November

-

Barna forberedes til
skolehverdagen

-

Barna blir trygge i
trafikken
Alle barn kan kle på seg
selv.

-

Innhold
Forventningsavklaring hos alle barn og voksne
«Idémyldring» hos barna
Alle barna får en egen arbeidsbok
Vi leker med bokstaver
Barna forbereder gjensynsfest med gamle skolestartere
Barna planlegger festen sammen med de voksne.
Lager innbydelse
Lager meny
-

Lager bordpynt
Planlegger leker/aktiviteter
Forbereder spørsmål til skolebarna

-

Gjensynsfest for nye og gamle fiskepinner, der
skolebarn forteller fra skolehverdagen

-

Vi går på turer i nærmiljøet. Vi setter av god
tid til påkledning

-

Trafikkopplæring fra Trygg trafikk

Desember

Januar/Februar

Mars/April

-

Gi barna kunnskap og
kjennskap til høytiden
jul

-

Krybbevandring
Lucia tog

-

Gir barna kjennskap til
grunnleggende verdier i
vårt samfunn

-

Barna blir kjent med
tall, former og ulike
matematiske begreper

-

Vi leker med tall og begreper, bruker ulike
oppgavehefter, konkreter, naturmateriale,
uteområde og nærmiljø

-

Barna blir kjent med
ulik litteratur

-

Lesestund med tegning og sang
Alle barn «fordyper seg» i en bok

-

Barna blir kjent med

-

Barna besøker skolens uteområde

nærskolen sin
Barnehagen blir kjent
med SFO
Vi skaper trygghet,

-

Barna besøker SFO og ser hvilke aktiviteter de
kan tilby

-

Barna arbeider med kreative utrykk ved hjelp
av foto og 3D materiell fra skole og SFO besøk

Barna fordyper seg i
nasjonaldagen og vet

-

Barna forbereder 17 mai samling for hele
barnehagen, og har ansvar for denne

hvorfor vi feirer denne
Barna er klare for
avslutning i barnehagen

-

Barna øver på flaggborg før barnehagetog
Barna øver på sanger til sommerfest
Barna planlegger avslutningstur

-

mestringsfølelse,
forventninger og
nysgjerrighet til
skolestart

Mai/ Juni

-

-

og klare til skolestart



Svømming for skolestartere i Strandparken barnehage
Alle barn som er «Fiskepinner» (skolestartere) vil få et tilbud om
vanntilvenning på Braarudåsen varmtvannsbasseng. Avhengig av antall
skolestartere får alle barn fire- fem ganger i bassenget. Det vil ikke være
flere enn fem barn med to voksen av gangen i bassenget.
Tidlig vanntilvenning er vesentlig for å bli trygg på og glad i å være i vannet.
Timen i bassenget vil ha fokus på vanntilvenning gjennom lek, dvs å gjøre barna
trygge i vannet. Sprute, leke og flyte i eget tempo og på sitt nivå. God
vanntilvenning er en viktig forutsetning for å lære seg å svømme. I vannet vil
voksne se hvem som trenger hjelp og støtte, og gjøre barna trygge. Andre
trenger etter hvert utfordringer og vi øker aktiviteten i vannet. Dette blir en
time der det er tid til gode samtaler, ha det moro og glede seg over mestring.
Vi har også fokus på at barna skal øve på av og påkledning og å dusje selv. Vi
bruker god tid slik at barna føler mestring i å være selvstendig.

SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE
Kommunal plan for overgang barnehage - skole

SAMARBEID BARNEHAGE- KIRKE
KRYBBEVANDRING OG PÅSKEVANDRING I SENTRUMKIRKEN
PINSEGUDSTJENESTE I HORTEN KIRKE
I et samarbeid barnehage/kirke skal formidlingen av etiske normer og vår felles kulturarv ta utgangspunkt i
dagliglivets hendelser og erfaringer fra nærmiljøet.
Den etiske veiledningen som gis må ta hensyn til barnas modenhet og til
deres hjemmemiljø.
Foreldre/foresatte skriver under på om barnet deres skal delta på
aktiviteter i kirkens regi eller ikke. Barnet vil få et alternativt tilbud
i barnehagen dersom det ikke skal delta i kirkelige aktiviteter.

