Plan for Rytmetroll høsten 2018.
Målet med aldersinndelte klubber er at barna skal få utfolde seg og leke med andre barn på
sin egen alder og med tilnærmet lik utvikling. Ikke minst skal de oppleve gleden over å være i
relasjoner med andre barn og voksne.
Trygghet er avgjørende for at barna skal trives, og få noe ut av klubben. Trygghet i seg selv, til
andre barn og voksne, og til omgivelsene.
I barnehagen er trygghet og relasjoner verktøyene for å bygge et godt selvbilde, som igjen er viktig
for hvordan du mestrer livet, nå og i fremtiden.
Et godt selvbilde er avgjørende for hvordan barn samhandler med andre, nå og i fremtiden.
I dette ligger det både hvordan de ivaretar seg selv, og hvordan de forholder seg til andre, enkeltindivider og
samfunnet generelt. Hvorvidt et barn er mottagelig for å bli mobbet, om det selv blir en mobber, eller om det blir
en lykkelig samfunnsborger, handler altså til syvende og sist om hvordan selvbildet vårt er.
Et godt selvbilde bygges gjennom gode erfaringer og trygge relasjoner med andre. Gode erfaringer øker også
trivselen, som igjen bidrar til positiv utvikling.
Det er viktig at personalet legger stor vekt på å bygge gode relasjoner til hvert barn.
Personalet må derfor tilrettelegge både lek, det daglige omsorgsarbeidet, og hverdagsrutinene slik at dette blir
til gode opplevelser for alle.
(klippet fra Utdanningsdirektoratets veiledere; Barns trivsel – voksnes ansvar, og Mobbing i barnehagen.)

Mål:
- Alle barn skal få muligheter til å bygge et godt selvbilde.
- Alle barna skal oppleve å være i relasjon med andre barn og
voksne.
- Barnets egen initierte lek, altså den indremotiverte, den som
kommer fra barnet selv, barnets initiativ og innspill skal være i
fokus. Dette er «I`n» i barnehagens verdigrunnlag, GLIMT.
Identitet.

Tilltak:
- Voksne skal:
o Anerkjenne og ta tak i barnas initiativ og innspill.
o La barna medvirke.
o Se alle barn.
o Tilrettelegge for gode opplevelser.
o Sette ord på, veilede og forklare.
o Motivere og støtte.
o Delta og være tilstede i leken.
o Veilede, støtte og trekke inn de barna som ikke selv klarer å bli
med i en relasjon.
o Trekke inn aktuelle fagområder.

o Finne frem og tilby varierte og inspirerende materialer som
oppmuntrer til lek og samspill.

- Barna skal:
o Medvirke med hele seg.
o Komme med innspill og bli hørt.
o Få utfolde seg.

Av praktiske årsaker vil det i starten være Anne som har ansvaret for klubb, og de andre voksne vil få
ansvaret etter hvert.
Klubb varer fra kl 10:00 frem til lunsj hver onsdag, men her kan det bli noe forandringer underveis.
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