ÅRETS TEMA 2022–2023
«Grimstad, vår by»
I virksomhetsplanen vår har vi skrevet om hvorfor vi velger et tema som går
gjennom hele året under avsnittet «Arbeid med tema». Rammeplanen sier at
«Barnehagen har en viktig oppgave i fremme verdier, holdninger og praksis
for mer bærekraftige samfunn. Barna skal få erfaringer med å gi omsorg og ta
vare på omgivelsene og naturen. Ved å bli kjent med naturens mangfold skal
det bidra til at barna opplever tilhørighet til den.»
Fjorårets tema var «bærekraftig utvikling». I år vil vi arbeide videre med dette
tema, men fordype oss i tema «Grimstad, vår by». Tema vil også være
forankret i hovedmålet vårt «Et godt sted å være, leke og lære”. Med det
som hovedmål vil vi sikre barna et godt og trygt barnehagemiljø. Gjennom å
bli kjent og få kunnskap om Grimstad vil barna oppleve en tilhørighet til sitt
nærmiljø. Små og store er ofte på tur, og barnehagens beliggenhet gir
mulighet for å oppleve byens fasiliteter, sjø, skog og hei.
Barnehagen er miljøfyrtårn-sertifisert og vi skal jobbe med hva vi alle kan gjøre
for å ta vare på vår klode. Vi skal blant annet jobbe med naturglede,
kildesortering og gjenbruk. Barnas opplevelser, utforskertrang, nysgjerrighet og
undring skal være styrende for arbeidet med tema. Det er mange
innfallsvinkler til tema. Barnas alder og modenhet, og respekt for barnas
interesser og undring, vil påvirke innholdet. Barnas medvirkning er viktig.
Tema er felles på hele huset. Det gir oss muligheter for å jobbe på tvers av
avdelingene og barna tar i bruk opplevelsene som beriker leken på tvers av
alder og grupper.
Temasirkelen viser hvordan vi kan jobbe med tema ut fra Rammeplanens
fagområder. Vi har delt sirkelen i to fargefelt for å vise hvordan tema kan
jobbes med. De minste barna hører stort sett hjemme i den innerste sirkel. De
eldste hører hjemme fra innerst til ytterst. Fagområdene går naturlig i
hverandre i hverdagen. Som dere ser er det mange innfallsvinkler til tema.
Personalet setter opp planer, men barnas interesser og medvirkning vil ha
stor betydning for utviklingen av tema. Det gjelder både tid og innhold.

Dersom dere foreldre har noen ideer i forhold til tema, tar vi gjerne imot det.
Sanger, rim og regler på norsk og andre språk vil vi også gjerne ha. Om det er
spesielle ting innenfor tema, som dere opplever at deres barn er spesielt
opptatt av, vil vi gjerne ha tilbakemelding.

