•

Referat fra foreldremøte på Elgtråkket, høst 2020:

•

Planer fremover – bondegård er tema, vi vil besøke gårder med dyr, men kan nede
Corona setter noen begrensninger. Vi jobber med sang, dyr og lage bygninger her i
bhg. Vi ønsker at barna kan lære seg å omgås dyr, det gir mulighet for å lære seg
omsorg, empati, lære seg å ta vare på og hvordan man skal møte et dyr. Også kan vi
lære om at noen dyr blir mat for oss.

•

Vi skal også jobbe med psykologisk førstehjelp for barn – «Røde,grønne tanker» som
alle Hole-barnehagene jobber med.

•

Hverdagsmagi = husmannspedagogikk dvs: at barn er med å hjelpe til i hverdagen, de
liker å være med, og når de er med så skjer det læring! Vi har mye å lære av det med
å så/høste, alltid noe vi kan bli enda bedre på.

•

Det aller viktigste: at vi lærer barna å omgås hverandre! SOSIAL KOMPETANSE. Lære
seg å være en del av fellesskapet, da må man lære om vennskap, selvkontroll,
regulere seg. I vår barnehage lærer barna sosial kompetanse gjennom NATUREN –
når vi stopper opp for å se på en maur/blomst eler fugl, og alle vil se, så må vi vente,
slippe frem, spørre om å se, ikke trenge seg frem eller dytte, men også kunne tørre å
si ifra om det er min tur, eller om noen kan passe seg. Handler om å kunne utsette
egne umiddelbare behov og det å se hva andre trenger. SPRÅK er også en veldig
viktig del av hverdagen og en del av den sosiale kompetansen.

•

Mat – her kommer et hjertesukk, fordi vi i løpet av dagen er opptatt av mat, at barna
får i seg nok næring til å holde ut en aktiv dag i barnehagen. Vi ser at dere foreldre i
beste mening sender med forskjellig mat, dere er kreative og gode. Men kan dere
også gjøre det enklere for barna å velge? Ikke sende med så mye forskjellig oppi
matboksen? Vi sier nok mange ganger «spis litt brød først»…men det er ikke så lett
for barnet å få i seg brød når det er så mye annet som frister. Hvis dere vil at barna
skal spise mest brød, så send med brød. Også vil vi at yoghurt som må spises med
skje, bare er til frokost.

•

Kort om dagsrytme: frokost til 8, kl.9 gjør vi oss klare for skogen. Kl.11 mat. 14-14.30
fruktmåltid. Av og tid har vi spist frukten i skogen for å være lengst mulig unna
barnehagen, for å ikke «blande» oss med alle andre, nettopp pga corona…Vi har vært
sene, det beklager vi også!.

Ref, Nima, 21.9.2020

