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Vi må jo 
finne på masse 
gøy før vi flyr 
over til skolen! 

Velkommen til Ørn! 
Storøya barnehage  

2016-2017 

Velkomment til Ørn, og siste år i barnehagen før du begynner på skolen!  

Det siste året i barnehage er veldig spesielt. Du er størst i barnehagen, og skal få oppleve masse 
morsomt! Vi har lyst til å fylle det siste barnehageåret med mange spennende opplevelser, 
utfordringer, øvelser og forberedelser til skolestart, men mest av alt glede og lek! Vennskap, 
samarbeid og selvstendighet er viktig for oss på Ørn.  

Mål for barna siste året i barnehagen 

- Barna skal få oppleve glede i lek og opplevelser sammen med 
jevnaldrende 

- Lek og læring i naturen, - 
mestringsopplevelse og minner for livet 

- Oppleve nærmiljøet med alle kulturtilbud 
som finnes 

- Bygge gode relasjoner og knytte nye 
vennskap. Fokus på å ta vare på hverandre 
og inkludere alle i lek.  

- Glede og undring knyttet til realfag i 
barnehagen: tverrfaglige prosjektarbeider 
med fokus på matematikk og naturfag 

- Selvstendighetstrening og øve på å få en 
oppgave 

- Glede ved å tegne, og få interesse for 
bokstaver og tall  

- En god overgang mellom barnehage og 
skole 
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Organisering av Ørnebasen:  

Barna på Ørn deles inn i tre faste grupper; Havørn, Kongeørn og Falk. Det er ca 12-13 barn i hver 
gruppe. Hver uke rullerer barna mellom å være på utegruppe i gammen, og i to andre grupper som vi 
kaller kulturgruppa og basegruppa. Barna får altså en uke på hvert sted, og får varierte opplevelser i 
naturen, med kultur og i barnehagen.  

 

Utegruppa 

Når barna er i utegruppa går de i halv ti tiden hver morgen og kommer tilbake i 15-16-tia. De er ute 
ved gammen / i skogen hele dagen, i all slags vær og gjennom hele året. Barna får oppleve været og 
årstidene tett på kroppen, og dette gir viktig læring. Ute har de samlinger, leser bøker, klatrer i 
trærne, lager hinderløyper og leker gjemsel. De lager bål og tilbereder mat ute i skogen. Og ikke 
minst; de leker hele dagen! Dere vil få utlevert en utstyrsliste med anbefalinger av hva barna bør ha 
av klær og sko.  
 

Basegruppe og kulturgruppe 

I disse gruppene jobber vi med små og store prosjekter som barna er opptatt av. 
Prosjektarbeid som arbeidsform innebærer å ta utgangspunkt i barnas interesser, og bygge videre på 
det. Dette kan dere lese mer om i barnehagens Årsplan.  

I gruppene gir vi god tid til lek og vi øver på sosial kompetanse hver eneste dag. Vi jobber 
også med skoleforberedende aktiviteter og ulike formingsoppgaver ut fra høytider og årstider.  

Vi går på turer i nærmiljøet og benytter oss av ulike kulturtilbud.  
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Forberedelser til skolestart 

For at overgangen til skolen skal bli best mulig, er det aller viktigste at barna har et trygt 
fundament å stå på. At de føler seg trygge på seg selv, at de tørr å si i fra hvis det er noe og at de har 
lært hvordan vi skal være mot hverandre. En god balanse mellom selvkontroll og selvhevdelse er 
viktig. Det handler om å lære hvordan man kan ta ordet på en god måte, og få øve på å si noe høyt i 
gruppa. Andre ganger må vi øve på å holde oss selv tilbake, å lytte til andre og å vente på tur. Begge 
deler er like viktig! 

Vennskap og sosial kompetanse er viktig for oss på Ørnene. Uten en venn blir skolehverdagen 
tøff. Vi vil øve på hvordan man skal snakke til hverandre, hvordan vi kan løse konflikter, hvordan vi 
kan bli venner. Vi vil gi tid og rom for den frie leken, for det er den viktigste arenaen for å lære sosial 
kompetanse og for å utvikle leken. Vi vil også snakke om hva man kan gjøre for at alle skal ha en 
venn, og hvordan vi kan ta vare på hverandre.  

Konsentrasjon og oppmerksomhet, og det å forholde 
seg til fastsatte rammer er også noe vi trener på. Vi har 
samlinger hver dag der barna må lytte, rekke opp hånden 
hvis de vil si noe, forteller hverandre ting. Vi lærer nye 
sanger og snakker om felles prosjekter vi jobber med.  

Tegning er en viktig skoleforberedende aktivitet! 
Gjennom tegning øver barna på å uttrykke seg 
todimensjonalt, og de øver blyantgrep og finmotorikk. Vi 
sier alltid at barna skal signere tegningene sine, og vi 
hjelper dem å sette tekst til tegningene. Det skaper en 
bevissthet rundt tegning, tekst og kommunikasjon. Vi vil 
oppfordre og legge til rette for lek med tall og bokstaver.  

Læring gjennom meningsfulle opplevelser og aktiviteter: for at barna skal ha utbytte av læringen, 
tror vi det er viktig å møte barna der de er. Hvis barn stiller spørsmål til hvorfor bladene detter av 
trærne om høsten, er det vår oppgave å lytte til barnas spørsmål, og hjelpe dem å finne svar. Dette 
kan utvikles til å bli et prosjektarbeid der barna lærer om trær og planter, om fotosyntesen og om 
årstidene. Det er ingen grenser for hva barn kan lære hvis vi gir dem muligheten til det, og hvis vi tar 
deres spørsmål på alvor! 

Selvstendighet er viktig når man begynner på skolen, og dette vil vi øve mye på. Det handler om å 
holde orden på klær og sko, kle på seg selv, be om hjelp hvis man trenger det, gå på do selv, vaske 
hender osv.  

Månedsbrev 

Hver måned får dere et månedsbrev fra måneden, med kort info om måneden som har gått og 
plan for neste måned.  

Der vil dere også få info om viktige datoer fremover, påmeldinger osv.  
 
Har dere spørsmål og tilbakemeldinger, ikke nøl med å ta kontakt med oss! 
 

Hilsen alle oss på Ørn  
 
 
 
 

«En venn er det beste jeg 
kan ha! Jeg vil ha mange 

venner, for noen ganger liker 
jeg sånn og noen ganger sånn. 

Jeg er en god venn, for hvis 
han gråter så trøster jeg og 

sier det til en voksen»  
(gutt 5,5 år) 
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Årshjul for Ørn – viktige datoer 2016/2017 

 For barna For foreldrene 

August Tilvenning til ny base og nye grupper.  
Bli kjent 
 

Bli kjent i gruppene.  
 
Oppstartsamtaler med foreldre som er 
nye i Storøya barnehage.  
 
Plandager 18 + 19/8, barnehagen er 
stengt.  

September Gruppene starter opp 
 
Brannvernuke med besøk til 
brannstasjonen på Bekkestua 
 

 

Oktober 24/10: Markering av FN dagen 
 

Foreldremøte for Ørnebasen 

November  Foreldresamtaler 
 
Før 1. november: Innmelding 
grunnskole og uformell påmelding til 
SFO 
 

Desember Ørn går i Luciatog for hele barnehagen 
 
Nissefest 
 
Kirkebesøk 
 

Luciafrokost i barnehagen 

Januar 
Februar 

Skiskole 
Karneval  

Plandag 2/1, barnehagen er stengt. 

Mars  Plandag 17/3, barnehagen er stengt.  

April / Mai Skolebesøk og lek i skolegården 
 
Felles arrangement for skolestartere med 
de andre barnehagene på Fornebu 
 
Tur til Kalvøya; brannvern 

Før 15. mai: Foreldresamtaler i 
barnehagen der vi fyller ut 
overføringsskjema til skolen. 
 
Informasjonsmøte på barneskolen. 
Før 1. mai: påmelding til SFO. 
 

Juni Overnatting i gammen 
 
Sommeravslutning 

Besøksdag på skolene (barnehagen 
følger). 
 
Før 30. juni: brev til foreldre med 
informasjon om første skoledag. 
Sommeravslutning. 
 

Juli Sommerferie!  
 

Barnehagen er stengt uke 28, 29 og 30 

 
 


