Velkommen til siste år i barnehagen.
Vi ønsker med dette hefte å gi deg informasjon om våre rutiner
rundt overgangen fra barnehage til skole, og hvilke aktiviteter som
er spesielt tilrettelagt for de eldste barna i barnehagen. Kom gjerne
med spørsmål!
Målet med aktivitetene er å forberede barna til skolestart på en
leken og positiv måte, med utgangspunkt i barnas interesser og
utviklingsnivå.

-med rom for utbytterike dager

«Barnehagen skal, i samarbeid med skole, legge til rette for barns
overgang fra barnehage til førsteklasse og eventuelt
skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets
hjem.» (Rammeplan for barnehagen kap.5)
Hva skjer i barnehagen før skolestart?

Informasjonshefte om overgangen
fra barnehage til skole

Vi starter forberedelsene til skolen allerede på høstens
foreldremøte. Her presenteres rutiner, vi orienterer om det
pedagogiske opplegget for året og samarbeider med foreldrene om
en god overgang til skolen.
Barnehagepersonalet snakker postitivt om skolen og skaper gode
forventinger til skolestart. Vi følger barna på skolebesøk til de
skolene der vi har to eller flere barn som skal starte.
Vi markerer at barnet slutter i barnehagen med avslutningsfest der
foreldrene blir invitert.

Siste foreldresamtale

Årshjul og viktige datoer

På høsten har vi siste foreldresamtale før avslutning i barnehagen.
Hensikten med denne samtalen er å evaluere tiden i barnehagen,
samtale om mål for siste barnehageår og å forberede foresatte og
barn på overgangen til skole. Samtalen vil ha fokus på barnets
styrker, funksjonsnivå og selvstendighet. Foreldrens behov for
overføring av informasjon vil også bli tatt opp og om barnet har
behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- og læringsmiljø. Foreldrene
må gi samtykke før informasjonen kan overføres til skolen.

Tidspunkt

Lek og lær

Innen 1. april

Lyngstua barnehage har et eget pedagogisk opplegg for de største
barna i barnehagen på tvers av avdelingene. Vi kaller dette «Lek og
lær».
I lek og lær er opplegget tilpasset barneguppa, men også hvert
enkelt barn slik at alle opplever mestring. Den voksne skal legge til
rette for lystbetonte, varierte og motiverende oppgaver der vi
leker, oppdager og utforsker sammen. Dette skaper en positiv
læringsarena. Vi fokuserer spesielt på språkstimulerende
aktiviteter, grov- og finmotorikk, grunnleggende matematiske
begrep, naturopplevelser, sosial kompetanse og selvstendighet. Vi
jobber med flere fagområder samtidig.
Lek og lær skjer på flere arenaer. Vi har lek og lær med sykkel, på
ski, i skogen (Skoggruppa) og skoleforberedende gruppeaktiviteter.
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