TEMAARBEIDET I SLEIVERUD BARNEHAGE

METODIKKEN FOR VÅRT
PEDAGOGISKE ABEID
Hvert år velges en barnebok som et overordnet
tema for vårt pedagogiske arbeid. Bokens
rollefigurer hjelper oss å engasjere og involvere
barna i ulike tema og læringssituasjoner

PLANARBEIDET
For hver periode utarbeider vår litteraturgruppe en
plan for månedens opplevelse og føringer for det
pedagogiske arbeidet på alle baser og aldersgrupper.
Hver aldersgruppe utarbeider på bakgrunn av denne
en periodeplan for aktiviteter og temaarbeid
Periodens opplevelse: en teaterforestilling hvor
periodens tema og satsning er diktet inn i en morsom
og engasjerende historie.
Hver mandag starter vi uken med en fellessamling hvor
periodens tema er i fokus.
På fredag har vi musikksamling hvor felleskapet og
musikkens gleder og muligheter får utfolde seg.

FORMÅL
Barnehageloven, Rammeplan for
barnehager og Bærum kommunes
barnehagemelding gir klare
overordnede føringer for
barnehagens innhold og
pedagogiske arbeid.
I vårt metodisk arbeid med et
overordnet tema gjennom hele året,
fletter vi inn alle sentrale føringer.
Dette gir barna en unik helhetlig
læringssituasjon.

Vårt

Språkstimulering

inkluderende
fellesskap

Inspirasjon til barnas
lek

Rammeplanens
fagområder

Sosial kompetanse

Klimaklok
barnehage

Trafikksikkerhet
Kosthold og helse

Overgang

Kultur og mangfold

Pedagogisk plattform for Sleiverud barnehage:
Denne ligger som et fundament for vår tenkning og
pedagogiske praksis. Se vår årsplan
Overordnet mål:
Et inkluderende og inspirerende læringsmiljø, som
utvikler robuste og livsglade barn.
Vårt pedagogiske grunnsyn: Barna er viktige
medspillere i vårt inkluderende fellesskap, vi skal møte
dem med respekt, likeverd, og støtte. Vår oppgave er
å veilede og tilrettelegge for å sikre god utvikling og
læring for hvert enkelt barn. Når barn opplever
trygghet og mestring skapes gode danningsprosesser.

Temaarbeidet engasjerer, samler og styrker det gode
felleskapet av barn og voksne i Sleiverud barnehage!

barnehage-skole

Vi har utarbeidet en mal for
planlegging av temaperiodene,
denne sikrer systematisk arbeid med
alle satsningsområder gjennom året.
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