Hunstad Øst barnehage

Brev til alle foresatte i Hunstad Øst barnehage

«ERGONOMI og PEDAGOGIKK» (Barns medvirkning)

«Æ KLAR DET SJØL»
Hemmer eller fremmer du ditt barns utvikling?
SAMARBEID MED OSS!
«SLIPP MEG TIL DA, MAMMA OG
PAPPA!»

Vi som jobber i HUNSTAD ØST barnehage, ønsker at ditt barn skal utvikle seg og bli selvstendig
fra første dag. Vi har valgt å endre oss til det bedre, men vi trenger DIN hjelp.
Barnehagen har valgt å bli mer bevisst på barns medvirkning i barnehagen. I tillegg vil vi forebygge
sykefraværet hos personalet. Barnet ditt trenger stabile voksne som er på jobb hver dag.
Foreldresamarbeidet er veldig viktig også i denne sammenhengen. Oppfølging og felles forståelse vil
skape en bedre utvikling for ditt barn.
Se på filmsnutten så har du et grunnlag for felles forståelse. Filmen ble vist på foreldremøtet i
september 2014. Trondheim kommune og Kværnerdalen barnehage har jobbet med dette i flere år,
og det har skapt gode resultater.
http://www.idebanken.org/sok?s=ergonomi+og+pedagogikk&key=12197&key=12198&key=12199
&key=12204
Hva kan DU gjøre for å samarbeide godt med oss i dette arbeidet og fremme DITT barns
utvikling?
 Ta deg tid ved levering og henting – la barnet klare mest mulig selv.
 Barn som har lært å gå leveres gående, ikke bærende – vi ønsker færre løft.
 La barnet klatre opp og ned av tripp trapp og stellebord. Støtt barnet underveis.
 Vogn og legging er verstingen for ryggen til de ansatte – vær positiv til å la barnet sove på
madrass.
 Måltid - la barnet være med å dekke bord og smøre selv
 Ha store nok klær som barnet klarer å kle på seg selv – hold det ryddig og oversiktlig i
garderoben.
Hverdagssituasjoner er pedagogiske situasjoner, og de er gode læringssituasjoner der vi tar oss
tid og organiserer godt.
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