Barn med behov for ekstra støtte
Vi har i år 4 barn fordelt på de 4 avdelingene på øvre som hver har en IOP. IOP
er en individuell opplæringsplan. Det betyr at disse fire er vurdert til å motta
spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og at de også får ekstra assistentstøtte
her. Avdelingene får også veiledning fra spesialpedagog. Deler av uka er altså
avdelingene bemannet med 4 voksne. Noe av tiden trekkes barna ut av gruppa for
å jobbe i roligere rom og av og til får de ha med seg en venn eller to. Det at en
oftere er 4, gjør at samlinger kan deles flere ganger i uka og en lettere kan
gjennomføre planlagte prosjekter.
I høst har spesialpedagogene valgt å samle noe av sine timer og jobber sammen
hver onsdag.
Alle 4 barna er i ”giraffgruppa” (4 år) hver tirsdag og er med i musikkgruppe
med musikkpedagog fra Bærum kommunale musikkskole.
Barnehagen har mange barn med 2 språk hjemme. Disse barn følges spesielt ved
at:
• Barnehagen har et språkrom som benyttes til å lytte til hvordan de
bruker språket.
• Flere ganger i uka har faglig veileder faste smågrupper her inne til lek og
læring.
• Barnehagen har valgt å legge månedens bok og sang i årsplanen for bl.a. og
styrke språket.
• 2 avdelinger er kommet langt i bruk av tegn til tale. Dette profitterer
alle barna på. Vi har jobbet med dette før for å få det inn på alle
avdelinger, og arbeidet fortsetter i høst.
• Alle pedagogiske ledere er bevist på muligheten av å bruke språkverktøy
som TRAS, ALLE MED og Askeladden for å følge utviklingen hos barna.
• Vi har god kontakt med Haslum helsestasjon der de fleste barna er på
kontroller.
• Vi vil jobbe mer med en bevissthet rundt bruk av tirsdagstelefon til PPT
og fremme saker i Tverrfaglig utvalg. Dette er de laveste nivåene en kan
kontakte hjelpeinstanser på. Foreldre kan også legge fram bekymring
eller undring enten sammen med barnehagen i Tverrfaglig utvalg eller via
helsesøster til f.eks psykolog. Spør oss evnt. om dette. Barnehagen legger
selvfølgelig frem undring anonymt.

