Trondheim kommune
Sjetne barnehager
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
Trykk: Skipnes Kommunikasjon
157587

Sjetne barnehager
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SAMFUNN OG
MEDVIRKNING
Fokus på samisk kultur
og historie
Markere samefolkets dag
Temafest/ karneval

MEDVIRKNING
OG DEMOKRATI
Fokus på barns rettigheter og
FN-dagen

SAMMEN
danner vi
GODE relasjoner
og STERKE
fellesskap

SOMMER
Avslutningsfest
for skolestarterne
Forberedelse til
sommerfest –
samarbeid med FAU.
Tilvenning småbarn –
storbarn
Foreldremøte for
nye foreldre

JUN I

SOMMER
Barnehagen
stengt
uke 28-29-30

M

TRYGGHET
OG OPPSTART
Bli kjent periode for
barn, foreldre og
ansatte.
Oppstartsamtaler

PÅSKE
Fokus på påsketradisjoner, vår
Natur og dyrking
Tilvenning småbarn – storbarn
DEMOKRATI
OG MEDVIRKNING
Fokus på nærmiljø,
medvirkning og 17. mai
Ruskenaksjon –
miljøuke/fokus på miljø
Tilvenning småbarn –
storbarn

S

TRYGGHET OG OPPSTART
Lek og prosjekt i hverdagen
Sommerminner
Brannvernuke m/brannøvelse
Foreldremøte
Relasjonskartlegging
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VÅR OG NYTT LIV
Fokus på elementer,
nytt liv og kroppen
Markering av barnehagedagen
Prosjekt “ Kroppen min eier jeg”
av Redd Barna
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SPENNING
OG MAGI
Eventyrmåned –
dramatisering
Blime-dansen

Vinteraktivitetsuke
De eldste barna
Plan for overgang
barnehage – skole
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og tradisjoner
Julespill i samarbeid
med Tiller kirke
Nissefest og
Lucia-feiring
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Høst 2021-høst 2023
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Fokus på elementer,
Førjulstid med fokus på
rø
BE
B
natur, fysisk fostring
forventninger, undring
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Årshjul Sjetne barnehager 2021-23

Sammen danner vi gode relasjoner
og sterke fellesskap

Årsplan 2021
Lederavtalen er Trondheim kommunes krav til fagspesifikke mål og tiltak.
Vi velger å oppfylle lederavtalens resultatmål, samt videreføre våre egne
satsningsområder. Planer for dette året må ses i sammenheng med våre nettsider
og årsplan del 1.
Nedenfor ser dere hovedområdene i lederavtalen og stikkord for hva vi kommer til å
jobbe med. Avdelingene sender ut månedsbrev/plan som utdyper temaene og viser
konkrete tiltak/aktiviteter.

Barn og unge
har fremragende
ferdigheter sosialt,
språklig og faglig

Humor, samlingsstund, empati,

KREATIVITET, prosjekter,
formidling, KROPPSSPRÅK,
tilbakemeldinger, FELLESSKAP,
vennskap, GLEDE, kunnskap, dele
erfaringer, INKLUDERENDE,
planlegge,DELTA

Barn og unges
oppvekstmiljø er
alles ansvar

ALLE blir sett, vennlighet,
medvirke, INTERESSE, varme,
SteinSaksPapir, inkludering, foreldre,
felles ansvar, KJÆRLIGHET,

organisering, MESTRING, tilhørighet,

samarbeid, RESPEKT, glede,

tilstedeværelse, LATTER, gode

Miljø/
bærekraftig
utvikling

KUNNSKAP, kildesortere,
energispare, KOMPOST, gjenbruk,
resirkulere, BEVISSTHET,
forståelse, ta vare på, minske bruk av
plast, FELLESSKAP

Barn og unge
er unike og hører til
i samme fellesskap

FELLES forståelse, se hver
enkelt, NYSGJERRIG, samarbeid,
RELASJONER, sosial kompetanse,
respekt, VERDIER, holdninger,
ressurser, felles ARBEID

Vi er ett felles lag
som møter barn og
unge med kompetanse,
respekt og
kjærlighet

OMSORG, fellesskap,
PSYKISK HELSE, nærhet,
trygghet, RELASJONER,
anerkjennelse, tilknytning, fysisk

helse, MESTRINGSFØLELSE,

livsmestring, interessert

rollemodeller, lek, TRYGGHET,

læringsmiljø, danning,
felles rammer, prosjekter

Kjellrid Angelshaug
enhetsleder

