FORENKLET ÅRSPLAN 2019-2020

NLM BARNEHAGENE AS AVD: LUBE BARNEHAGE
Adr: Lindeveien 79. 4314 Sandnes
Tlf: 51294352/46818732
Email: post@lube.no
Åpningstider: 07.15 – 16.30.

Lube barnehage er en privat barnehage som eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM
barnehagene AS eier 33 barnehager. Vi ligger på Lura i Sandnes kommune. Barnehagen har utvidet
kristenformål og bygger på de kristne grunnverdier og har kristen forankring som sin plattform. Vi
ønsker å peke på hvor unike og verdifulle hver enkelt er. Årsplanen er utarbeidet i tråd med “Lov om
barnehager” og” Rammeplan for barnehager.” Opptak av barn skjer via Sandnes kommune.
Vår visjon er:
«I Lube barnehage er det godt å være.»
Gjennom visjonen vår ønsker vi at barna skal oppleve:
• At de blir sett og hørt.
• At de blir verdsatt for den de er.
• At de møter ansatte som er rause.
• At de møter ansatte som gir dem trygghet og kjærlighet.
• At de møter venner.
• At leken er en naturlig del av hverdagen.
• At barna får utfordringer i.f.h.t. alder og utvikling.
• At de blir kjent med Jesus.

Lube barnehage har 3 avdelinger og dette bhg. året har vi 49 barn: Løvene er for 0 – 2 år, Tiger for 2-3 år, Sjiraffene er for 3- 6 år.
Gruppesammensetningen kan variere fra år til år. Barnehagen har 11,5 årsverk med totalt 15 ansatte barnehageåret 2019/2020.
Vi har tospråklige assistenter når det er behov for det. Til tider kan det være språkstudenter eller personer som er i
arbeidstrening eller praksis hos oss. Barnehagen har samarbeid med kommunale instanser som styrket barnehage, barnevern,
PPT, helsestasjon og senter for flerspråklige (FBU)og barnehage enheten i kommune.

Vårt satsningsområde for 2019/2020 er:
Sosial kompetanse.
Vi vil ha fokus på historie formidling fra bibelen,
«være sammen», eventyr og andre
barnefortellinger. Vi vil jobbe systematisk med
lesing og bruke innputt fra metoden dialogisk
lesning. Barnehagen er med i en satsing i regi av
Sandenes kommune: «Utviklingsstøttene
barnehager i Sandnes». Dette går på bevisstgjøring
av voksenrollen og det er det tredje året vi er med
på dette.
«Være sammen»
Dette er et opplegg, som er utarbeidet av Eyvind
Skeie og Pål Roland, og har fokus på voksenrollen
og sosial kompetanse. Barna lærer «Løveloven»,
som har fokus på forebygging av mobbing i
barnehagen. Gjennom Løveloven lærer vi å være
oss selv og å ha respekt for hverandre. Vi har
jobbet med programmet i personalgruppa,
sammen med barna og i samarbeid med
foreldrene. Våren 2016 ble vi en Løvebarnehage,
noe som markerer at alle barna har vært med på
dette oppegget. Vi vil fortsette med dette og
kommer til å markere løvefest/4 års dag dette året.
Misjonsprosjekt:
Barnehagen er med og samle inn penger til barnas
misjonsprosjekt i NLM. Hvert år samler de inn
penger til prosjekter og barn i andre land. Vi har
gjennom dette fokus på andre kulturer og barn
som har det annerledes enn oss. Opp mot dette
prosjektet knytter vi en fortelling fra Bibelen som
fremføres i en sangforestilling på misjonsfest i mai.
Misjonsfesten er årets høydepunkt i Lube og er
også barnehagens sommeravslutning. Dette året er
tema «Sønnen som kom hjem til far».
De 7 fagområdene fra rammeplanen ligger til
grunn for planlegging og gjennomføring av de ulike
aktivitetene og planene i barnehagen. Vi vil ha
hovedfokus på et og et fagområde som går over
bolker på to mnd.

Oversikt over barnehageåret 2019/2020
August
Nytt barnehageår – planleggingsdag Torsdag 15. og fredag 16.aug. Nye barn begynner
den 19. aug.
Tema: Tilvenning og oppstart.
September Foreldremøte m/valg av rep. til SU. Oppstartsamtaler.
Tema: Å være en god venn.
Oktober

Foreldrekaffe/ foreldresamtaler.
Tema: Dele og hjelpe.

November

Foreldresamtaler fortsetter.
Planleggingsdag fredag 15. nov.
Tema: Vi er sammen.
Lucia, Nissefest, Juleforberedelser, besøk i kirka – julevandring, tur for førskolebarna.
Julefest sammen med foreldre (SU)
Tema: Advent, jul og juletradisjoner
Oppstart etter nyttår 2. januar.
Løvebursdag. 4 årsdag.
Tema: Løvebarnehage og løvefest
Karneval, fastelavn.
Tema: Lik og ulik. Vi er forskjellige

Desember
Januar
Februar
Mars

Påskeforberedelser, påskefrokost, påskevandring i kirka.
Tema: påskebudskapet og påsketradisjoner.

April

Dugnad, foreldresamtaler, planleggingsdag 14 april.
Tema: Misjon, misjonsfest og barn i andre land.

Mai

Foreldremøte, Misjonsfest/sommeravslutning sammen med foreldre. Planleggingsdag
22. mai. 17. mai markering.
Tema: Misjon, misjonsfest, barn i andre land.
Tur til soma gård, foreldre blir invitert til å være med oss denne dagen.
Barnehageleir for førskolebarna.
Tema: Det er fint å være meg.
sommerbarnehage

Juni
Juli

(Mer detaljert info. med datoer o.l. kommer på mnd. Plan fra den enkelte avdeling)

Tilvenning:
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i
barnehagen» (rammeplan for barnehagen)
I Lube er tilvenningsperioden for nye barn i utgangspunktet 3 dager. En av foreldrene må være med i
barnehagen for å gjøre tilvenningen så god og trygg som mulig. Første dag er ca. 2 timer.
2. dag 3 timer. Da kan barnet være litt alene. 3. dag er kort dag, dvs. maks 5 timer. Da kan barnet være alene om
alt går greit. Vi har hele tiden barnet i fokus og ser om det går greit for barnet. Hvis ikke må tilvenningstiden
forlenges og foreldrene må være med så lenge det er behov for det. Personalet og foreldrene blir enige om hva
som blir det beste for barnet. Foreldrene må være tilgjengelig på telefon.
Alle nye foreldre blir invitert til en nybegynner-samtale, i løpet av de to første ukene, der vi ønsker å bli bedre
kjent med barnet og familien.

Progresjon:
For å ivareta progresjonen i barnas utvikling vil vi gi barna utfordringer og opplevelser ut fra deres alder og
modenhetsnivå. Selv om vi har felles tema på alle avdelingene er det naturlig at opplegget blir tilpasset
barnas alder. Dette gjør vi ved bl.a. å ha smågrupper/aldersinndelte grupper. Dette gir oss bedre mulighet
til å se og bli kjent med det enkelte barn. For de eldste barna har vi førskolegrupper, hvor fokuset er
skoleforberedende aktiviteter. Vi har samarbeid med Tryggheim Forus og besøker denne skolen til våren.
Ellers har vi samarbeid med skolene som barna skal gå på, med bl.a. overføringsskjema, som foreldrene er
med og fyller ut. Med dette ønsker vi at overgangen barnehage/skole blir en positiv opplevelse for det
enkelte barn.
Faste aktiviteter i Lube barnehage:
Tema samling på hver avdeling, kristen samling en gang per uke, ukas barn på Tiger og Sjiraff,
fellessamlinger, tur dag, varmmat en gang per uke, markering av fødselsdager, førskole for de eldste,
smågrupper, aktivitetsrom og utelek.
Informasjon og dokumentasjon til foreldre/foresatte:
Den daglige kontakten med foreldrene er den viktigste informasjonskilden barnehage - hjem. Vi har også
informasjon og dokumentasjon på barnehagens hjemmeside. Foreldrene får info. når det er lagt ut ny
artikkel på hjemmesiden. Her finner du også en utvidet utgave av årsplanen. Annen informasjon er bilder
og «dagen i dag» som skrives på tavle på den enkelte avdeling.

