Plan for førskolegruppa ved Mobarn Lyngen
Barnehage.

Førskolegruppen starter i september hver høst. Det er et opplegg for
de barna som skal begynne på skole året etter.
Vi er opptatt av selvstendighetstrening og begrepsinnlæring. Noen
barn trenger å øve på å lytte til andre, mens andre trenger støtte for
å tørre å snakke i ei stor gruppe. Vi har ulike tema tilknyttet
rammeplanens syv fagområder.
Vi skal ikke forskuttere det som skjer i 1. klasse og driver ikke med
lese- og skriveopplæring.
Mål for perioden:
•

•

Vi skal tilrettelegge for at barna får oppleve
mestringsglede
Vi skal tilrettelegge for vennskap og utvikling av sosial
kompetanse

Fokus på:

Vennskap og inkludering

Fast turdag

Blyangrepet

Skrive navnet sitt

Selvstendig i forhold til påkledning

Trener på grunnleggende begrep

Språksprellsamlinger

Høytlesning

Trening og fremførelse av forestillingen "Stjernesirkus".

Regler/Basisferdigheter under førskolegruppe:

Vise hensyn og ta vare på hverandre

Øve på å sitte i ro

Rekke opp hånden

Vente på tur

Førskolebarna skal også få det lille «ekstra» av opplevelser:
Avslutning: Overnatting i barnehagen med aktivitetsløype, selvlaget
mat, film og litt godis.
Sommer fest = Underholdning med Stjernesirkus.
Mobarn lekene = Leker som arrangeres av en av Mobarns 12
barnehage hvert år. Det rulleres på hvem som skal arrangere. Dette
er kun for førskolebarna.

Rammeplanen om overgang Barnehage til skole: s.33:
«Overgangen mellom barnehage og skole Barnehagen skal i
samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt
skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og
informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste
barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen.
Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger
om enkeltbarn med skolen. De eldste barna skal få mulighet til å
glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng
mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for
at de eldste barna har med seg erfaringer»
Overgang mellom Lyngen og Jendem skole:
Besøksdager på skolen
Besøksdager SFO
Overføringsmøter fra barnehagen til skolen

