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ÅRENE GÅR!

BYGNINGER OG UTEOMRÅDE
Allerede før det nye barnehageåret var begynt, hadde badet på østkanten fått nytt gulvbelegg, et nytt
toalett og to nye berøringsfrie kraner. Vi har planer om å sette nye farger på badet,- og på hylle og
småmøbler både her og der. Nye gulvtepper er bestilt, og taket på Blåklokka skal få lyddempende
plater.
Vi er i gang med å skaffe oss trådløst nett, slik at vi kan benytte oss av Internett på avdelingene, ved
behov.
Vår gamle barnehage har sine bygningsmessige svakheter, men ikke mange barnehager har finere
uteområdet! Vi fryder oss over alle som gir sine bidrag til at den fortsatt skal være både trygg, variert
og vakker.
ORGANISERING AV GRUPPER
Blåklokka har også i år 24 barn, de yngste fyller tre år i høst. Tusenfryd har 13 små,- og en plass ledig
ved start. Vi fant det riktig å vente litt med å fylle den, siden personalsituasjonen ikke er helt ideell ved
oppstarten av det nye året.
Mens Tusenfryd har fire voksne hver dag, veksler Blåklokka mellom tre og fire voksne.
PERSONALET
Sykemeldinger og mammapermisjoner er en del av livet på de fleste arbeidsplasser. Slik også hos oss.
Vi har ingen ledige stillinger å lyse ut nå, men flere må inneha andre roller enn de de er ansatt i - inntil
alle er på plass igjen. Korttidsvikarer må vi også benytte oss av,- og håper at vi greier å ta dem opp i
teamet på en god måte og bidra med en god opplæring og veiledning underveis.
INNHOLDET
Vi er i år med på prosjektet: «Vennskap på ramme alvor – kompetanseutvikling i Moldebarnehagene.»
Våre «vennebarnehager» er KVAST (Kvam og St.Sunniva) og Tranebæret. Vår felles problemstilling
er: «Hvilken rolle spiller den kompetente voksne barnehageansatte i utviklingen av barnas vennskap?»
Vi har allerede hatt en kurskveld og en hospiteringsdag, og skal ha flere.
En ansatt deltar også på kommunens års-kurs: «Musikk i barnehagehverdagen.», sammen med fire
andre barnehager.
TAKK
Vi takker også denne gangen for alle gode tilbakemeldinger vi har fått. Og vi takker dere som tørr
stille spørsmål ved det som ikke er godt nok. En barnehage blir aldri ferdig, men må hele tiden skapes
av oss som er her. Å lage gode rom, gi nok tid, skaffe godt materiell og ved valg av innhold bidra til
den gode barndommen,- det er vår felles store utfordring. Måtte vi lykkes med det!
Borgny Remen Evensen, styrer.

ÅRETS TEMA ER:

JORD

BARNEHAGELOVEN har en forskrift: RAMMEPLANEN. Her beskrives DE SJU FAGOMRÅDENE vi skal
jobbe med hvert år og sammen med alle aldersgrupper:
1: Kommunikasjon, språk og tekst
2: Kropp, bevegelse og helse
3: Kunst, kultur og kreativitet
4: Natur, miljø og teknikk
5: Etikk, religion og filosofi
6: Nærmiljø og samfunn
7: Antall, rom og form
I tillegg kommer mange viktige tema som på tvers av disse fagområdene omhandler omsorg,
danning, lek og læring.
Her står mange slags «må», «skal» og «bør».
BJØRSET barnehage har utvidet kristen formålsparagraf, og det legges derfor stor vekt på å markere
de kristne høytidene.
Alle nordvest-landets sterke årstider er også en konstant kilde til opplevelser og læring.
I tillegg velger vi et samlende årstema,- kanskje mest for å avgrense det hav av aktiviteter, leker,
sanger, tekster, bilder m.m. vi bringer inn eller tar tak i.
Temaet JORD kommer som en fortsettelse på tema VANN,- og vi har planer om å fortsette på ILD og
LUFT. Elementene omgir oss, utfordrer oss, inspirerer oss og gir grunn til undring og takk.
Begrepet JORD kan enkelt trekkes inn i alle fagområder. Vi utarbeider en ide-liste i fellesskap, men
hver avdeling velger inn og velger bort,- alt etter interesse, erfaring, lyst og behov.
Våre vegger og rom vil etter hvert farges av både dokumenterte prosesser og av barnas produkter.
Vi håper mange vil ha glede og nytte av å studere det nærmere.

Vi har gode rutiner på å EVALUERE hver periode før ny periodeplan lages.
Periodeplanen følges så opp med en månedsplan på tavlene og et brev hjem til alle foresatte.
Hele tiden vil vi være lydhøre for den tilbakemelding som barna gir, og hvordan de opplever de
rammene og det innhold vi gir deres hverdager her. Dette er deres «hage». Deres MEDVIRKNING
avgjør hvor lenge og hvor omfattende våre valgte tema blir.

TUSENFRYD
OG ÅRETS TEMA JORD

Dette året er litt spesielt når det gjelder planleggingen. I midten av oktober kommer
ped.leder Veronica tilbake etter endt permisjon. Vi har startet planleggingen, men med
ønske om at Veronica skal få sette sitt preg på det pedagogiske opplegget, vil det meste av
årets planer komme i periodeplanene, månedsplanene og brev senere i barnehageåret.
Med utgangspunkt i årets tema har vi tatt våre første turer. I nærmiljøet til barnehagen er
det mye byggevirksomhet, og gravemaskinene graver store hull – og lager hauger med jord!
Vi har også sett etter frukt og bær, og i hagene på Bjørset vokser det masse; epler, pærer,
plommer, rips.
Nå i høst formidler vi bibelens fortelling om skapelsen. Gud har skapt mangfoldet, høsten gir
oss grønnsaker, frukt og bær. Vi finner, smaker, lukter, undrer oss. Bladene faller av
trærne, men etter vinterdvalen spirer nytt liv fram. Til våren skal vi så frø, og undre oss over
at det blir grønne planter og blomster med farge bare av et frø, jord og vann!
Vi fyller vegger og vinduer på avdelingen med det vi jobber med og har som tema. Akkurat
nå er det høstblader. Vi samler, limer og henger opp. Både for å se på produktene, men
kanskje vel så mye for å formidle til foreldre og andre hva vi er opptatt av og har fokus på.
Det våre små ikke kan formidle med ord kan vi hjelpe til med ved å visualisere.
De fleste av barnehagedagens timer går nok med til «ikketilrettelagt» aktivitet.
Vi har
fast dagsrytme og faste rutiner som skaper trygge rammer for de små, med plass for både
vennskap og samspill, selvvalgt alenetid eller på et voksenfang.

Tusenfryd/Vibeke

BLÅKLOKKA
og årets tema: JORD

Vi er allerede godt igang med årets tema. Bursdagskalenderen i år forestiller
små ”jordhauger”, noe det en muldvarp kan lage. Og inne i denne ”jordhaugen”
bor det marker, kryp og annet spennende. Videre vil den blå oppslagstavlen vår,
forvandles til ”jord”. Dette er eksempler på hvordan vi kommer til å utforske
temaet innendørs.
Like spennende blir det å utforske ”jord” utendørs. Ekspempler her er det vi i
innkjøringsperioden gjorde, nemlig hadde eple-og potet-turer. I etterkant lagde
barna potetlomper og ”eplegodt”. Det er utrolig hva naturen har av skatter! Da
Palmar er utdannet agronom, ser vi frem til særlig å dra nytte hans kompetanse.
Kort presentasjon av noe vi vil arbeide med:
Høst: jordens oppbygning, regnvær og uvær, turer i nærmiljøet, graving, høsting
av ulike frukter og grønnsaker, høstsuppe.
Vinter:

hva

skjer

med

alt

under

snøen,

turer

i

nærmiljøet,

følge

årstidskalenderen, tele i bakken.
Våren: hvordan er jorden nå som snøen smelter, turer i nærmiljøet, utforske alt
som spirer og gror, så frø.
Sommer: forske på ulike kryp og vekster en kan finne i naturen, turer i
nærmiljøet.
Bibelstunder: vi deler dette barnehageåret inn gruppen i to; førskolebarna og
resten. De eldste vil bli presentert flere historier enn de yngste. Vi vil også i år
finne historier en kan knytte til årets tema. Eksempel kan være Skapelsen.

Vi ser frem til å tilbringe barnehageåret 2014-2015 sammen med 24
Blåklokkebarn.
Blåklokka ved Linda

ÅRETS BARN 2014 - 2015
PÅ « BLÅKLOKKA»
FØDT 2009:
5 JENTER
2010:
4 JENTER
2011:
3 JENTER
TOTALT:
12 JENTER

6 GUTTER
4 GUTTER
2 GUTTER
12 GUTTER

TILSAMMEN 11BARN
8 BARN
5 BARN
24 BARN

PÅ « TUSENFRYD»
FØDT I 2012:
7 JENTER
3 GUTTER
TIL SAMME 10 BARN
2013:
2 JENTER
1 GUTT
3 BARN
TOTALT:
9 JENTER
4 GUTTER
13 BARN
( En ledig plass ved oppstart, p.g.a. personalsituasjonen.)
ÅRETS PERSONALE:
«BLÅKLOKKA»
Aina Slatlem er ped.leder i 100%, men sykemeldt ved barnehageårets start.
Linda Rakvåg, barnehagelærer i 70%, fungerer som ped.leder i 100% inntil Aina er tilbake.
Kristine Dahle Skaldehaug, Fagarbeider, er vikar på disp.i 90% st. – så lenge Linda vikarierer for Aina.
Åsa Bjordal Bjørkly, assistent i 100% st., morspermisjon t.o.m.31.04.15. og
Palmar Orvik er vikar i 100% inntil Åsa er tilbake.
Janne Sandven, assistent i 60% pluss noen ekstradager ved behov.
«TUSENFRYD»
Veronica G. Tislavoll er ped.leder i 100, men har morspermisjon t.o.m. 10.10.14, og er innvilget perm.
i 20% ut barnehageåret.
Borgny Remen Evensen: Barnehagelærer 20% (Se også styrer)
Bjørg Brevik : Fagarbeider 100%
Vibeke Wiersholm Gjære: Assistent 60%, men ped.leder på disp. i 80% inntil Veronica er tilbake.
Tone Ellingsen: Assistent 100%
Linn-Iren Løvoll Klokk: Vikar inntil videre
Vakant fra 13.10.14: 40% assistent, pluss tilkallingsvikar.
STYRER: Borgny Remen Evensen. 70% avsatt til administrasjon, resten i avdeling. ( 20% bundet opp
til en dag pr.uke på «Tusenfryd»-, 10 % til prosjekt og vikar ved behov.)
SYKEVIKAR: Vi har 50% i budsjett,- men 10% av dette er i år knyttet fast til Blåklokka for å få fire
voksne hver dag. Derfor blir det noen sykedager uten ekstra voksne der.
RENHOLDET av barnehagen er satt bort til EASS.
Vi har også en liten VAKTMESTER-RESSURS som benyttes ved behov: Jon Fjørtoft. I tillegg er det flere
fra BEDEHUSMILJØET som tar ansvar for enkeltprosjekt og som bidrar ved behov.
Det hender også at ansattes ektefeller hjelper til.
Og ikke minst: Foreldre stiller i stort antall opp på den årlige rydde-dugnaden om våren!
TAKK til dere alle.

ÅRETS VALGRESULTAT for barnehageåret 2014-2015
EIERSTYRET FOR BJØRSET BARNEHAGE
Leder: Else Karin Jacobsen
Nestleder: Åse Karin Orten
Medlem: Trond Stige
Medlem: Rigmor Hatlen
Vara: Erna Nerbø Sættem, Malfrid Gussiås
Valgt av og fra Molde Indremisjons styre: Solveig Ørjavik
Vara fra Molde Indremisjon: Elin Bjerkestrand
FORELDRERÅD I BJØRSET BARNEHAGE
Leder: Jan Arne Eide, Tusenfryd og Blåklokka. Opprykk fra vara i fjor.
Nestleder: Jo Sturla Bondahl, Blåklokka. Opprykk fra vara i fjor.
Vara (alfabetisk) Synnøve Tørresen, Tusenfryd og Blåklokka, og
Aud Johanne Sandøy Aa, Blåklokka
Disse kan sammenkalle foreldre etter behov,- personalet har ingen møterett eller møteplikt.
Ved valg, gis det en stemme for hvert BARN.

SAMARBEIDSUTVALGET FOR BJØRSET BARNEHAGE (S.U.)
Fra foresatte:
Jo Sturla Bondahl, Blåklokka ( Leder i S.U.)
Jan Arne Eide, Tusenfryd og Blåklokka ( Nestleder S.U.)
Vara fra foresatte:
Synnøve Tørresen, Tusenfryd og Blåklokka, Aud Johanne Sandøy Aa, Blåklokka.
Fra personalet:
Tone Ellingsen, assistent /Tusenfryd og
Linda Rakvåg, barnehagelærer/Blåklokka.
Vara fra personalet:
Vibeke Wiersholm Gjære, assistent Tusenfryd.
Fra Eierstyret:
Rigmor Hatlen og
Solveig Ørjavik
Vara fra Eierstyret: Åse Karin Orten
Barnehagens styrer har møteplikt og uttalerett, og er styrets sekretær.

FRA ELDST TIL YNGST:
- NESTE ÅRS SKOLEBARN!
I år er det 11 førskolebarn på «Blåklokka». Barnehagelærer Linda har ansvaret for «førskoleklubben»,
mens Fagarbeider Kristine har ansvaret for turene.
TURER:
- Det blir faste tur-dager. Nærområdet blir brukt mye, men også lengre turer i skogen og til
sjøen.
- Vi tar noen byturer til arrangement vi enten blir invitert til, eller selv oppsøker: Karneval,
utstillinger, kunst, litteratur, musikk, gudstjenester m.m. Kanskje blir det kafe-besøk også?
- Oppmøte på tur-dager er 09. 30. Skulle det bli behov for annen oppmøtetid, vil du få beskjed
om det.
TRADISJONER:
Her får de et spesielt ansvar for:
- Forberedelser til tomboladagen
- Lucia-opptog
- Dypping av lys til jul
- Holde dusk i 17-mai-toget
- Underholdning på sommerfesten
- Overnatting i barnehagen.
FØRSKOLETIMER:
Det blir lagt opp til førskoletimer hver uke, fra oktober til mai- med en pause rundt jul.
I tillegg til omsorg, lek og læring ellers i uka, vil de der øve på:
- Matematikk- og skrive-forberedende aktiviteter som tall, mengder, mønster, former og
retning.
- Hvordan holde blyant og saks godt
- Lære om dager, måneder, årstall
- Arbeidsoppgaver som fremmer konsentrasjon og kunsten å kunne ta imot en beskjed.
- Rim, regler, sang og musikk
- Lesestunder
- Kreative oppgaver på verkstedet
- Trafikk-opplæring
- m.m.
SAMARBEID MED SKOLEN
Vi følger den kommunale planen for overgang fra barnehage til skole.
Vi har barn fra mange skolekretser, men samarbeider mest med vår nærmiljøskole, KVAM. Vi drar på
besøk dit for å se, spørre og lære hva en skole er.
BESØK: Alle 1.klassinger som gikk hos oss året før, inviteres tilbake på besøk i september.
FORELDREMØTE
Det holdes eget foreldremøte for overgangen barnehage/ skole.

LANGTIDSPLAN FOR BJØRSET BARNEHAGE
PERSONALUTVIKLING:
Vi satser på veiledning og kurs for personalet, og prioriterer kurs som samsvarer med
satsingsområder og tema vi har valgt. Flest mulig deltar på Romsdalsk barnehagestevne om høsten,
og styrer deltar også på kurs som Fylkesmannen arrangerer hvert år.
TEMA:
Siden vi nå har hatt både VANN og JORD som årets tema, er det vel naturlig å ta ILD og LUFT de
kommende år!
VURDERINGSARBEIDET:
Vurderingsarbeidet har gode rutiner, og hver avdeling velger selv hva de vil løfte opp og se mer på
for hver periode. I fellesskap vurderes årets tema og Molde kommunes felles satsingsområde. Når
alle våre pedagogstillinger igjen er besatt, vil vi starte opp arbeidet med å revidere våre
progresjonsplaner.
HUS OG EIENDOM:
Vi utarbeider i år en langtidsplan for å ivareta vårt gamle, gode hus på en god måte.
INVESTERINGER:
Vi er takknemlige for at økonomien tillot oss å fornye badegulvet på Blåklokka tidligere enn planlagt,og håper at vi de kommende år kan male litt inne, skifte de dører som ennå ikke er skiftet, male et
strøk til på vindu ute og asfaltere rundt port og sykkelsti rundt huset. Gjerdet mot sør er nå ok,- men
mot nord og øst bør det oppgraderes.
SAMARBEIDSPARTNERE:
Bedehuset, Domkirka, Kvam skole, Kulturskolen, Fylkesgalleriet og Molde bibliotek vil fortsatt være
våre samarbeidspartnere. De ansatte på søppelbilen fra RIR og melkebilen fra TINE er også viktig for
barna! Kvam, St.Sunniva og Tranebæret Friluftsbarnehage er nå våre vennskapsbarnehager. Vi kan
også tenke oss et samarbeid med Molde Friskole.

EN HILSEN FRA MOLDE INDREMISJON:
Molde indremisjon eier og driver Bjørset barnehage.
Vi har varierte samlinger på Molde bedehus i Fannestrandvegen 4. Vi ønsker å være en
generasjonsforsamling, der alle skal kjenne seg inkludert og der alle skal finne sin plass.
Vi leier også ut lokalet vårt til ulike arrangement.
Se hjemmesiden vår: www.moldebedehus.no for å bli enda bedre kjent med oss. Du er hjertelig
velkommen til å ta turen innom på noen av samlingene våre! Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på
noe.
Forsamlingsleder Audun Vesetvik

