ORGANISERING OG
SIKKERHET.
NÅR:

Fire dager i uken drar Tjømsgruppen på
tur. Ulike arrangement arrangerer
Tjømsgruppa selv når de er på tur (eks.
grøtkos). Unntatt, når det er et felles
arrangement, hvor alle barn, uansett om
de har dag eller ikke, kan komme til
barnehagen (eks. karneval, 17.mai feiring).

TA MED: For esatte sør ger for at bar net har
med en sekk med skift og varmt tøy.
Legg klærne i en pose i sekken.
Husk! Godt tøy—gir god trivsel.
Ei drikkeflaske med vann. (som ikke
lekker)
TAXI: Taxi kommer og henter barna kl. 9.30
ved hovedporten og henter igjen på
Tjøm kl. 13.00.
BARN: Alle barna på base 3 er med på tur til
Tjøm, på sine turdager. Barn som har
vært f. eks. syke og kommer i barnehagen, går på tur når de har turdag.
ANTALL: Det er med 12 bar n og 2 voksne.
Hvis noen barn er syke, tar vi med andre
fra en av de to gruppene (frivillig tur for
de som ønsker).
TRANSPORT:
Alle barn som kjører i taxien skal ha
oppdatert fullmaktsskjema. Personalet
plikter å følge foresattes fullmakter.

SIKKERHET:

Refleksvester: Når bar na fer des i skog og
mark skal alle barn ha på seg refleksvester.

Redningsvester: Når bar na er nede ved
sjøen, skal alle ha redningsvest. Barna bader
ikke, kun vasser (barbent i vannkanten).

Livredning: Når bar na fer des ved sjøen
skal en av personalet ha godkjent livredningskurs.

Førstehjelpsutstyr: Skal alltid vær e oppdatert førstehjelpsutstyr i sekken.

Mobil: Per sonalet har alltid med en mobiltelefon på tur.

HMS-rutiner: Finnes i HMS-perm og i hytta
på Tjøm.

Personalet: Har med en liste over hvem av
barna som er med og eventuelle beskjeder
som foresatte har gitt.
BILDER:

Personalet tar med fotoapparat for å kunne
dokumentere hvordan barna har det på Tjøm.
Se bilder i mottaket.
ANSVARLIG FOR TJØMSGRUPPEN:

Base 3.

Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på.

Ring base 3 tlf. 91 39 70 84 eller på mail:
tfo@lindesnes.kommune.no

TJØM
NATURGRUPPE

Årshjul.
Årets tema: Natur.
I år vil naturen være vårt hovedtema. Vi bruker
naturen og årstidene som inspirasjon i det vi gjør
på Tjøm.
Den lokale historien og kulturen på Tjøm vil også
være med oss. (Vikinger og Gustav Vigeland)
”Være sammen” vil også være en del av Tjømsopplegget.
August og september:





Bli kjent og tilvenning.
Bli kjent med området ute på Tjøm (hytta,
gamle steiner, Mumihuset, stranda, toaletter og lignende).
Lære regler og rutiner for Tjøm.
Innhøsting (blåbær, bjørnebær).

Oktober:






Gå lengre turer for å utforske skog og
kratt
Male på steiner
Samle blader
Høstfarger
Jakt

November:



Høstfarger
Gå lengre turer for å utforske skog og
kratt.

Desember:



Advent: Tenne adventslys og adventskalender.
Grøtkos.

Januar:

Spor og sportegn i naturen

DAGSRYTME:

Februar:

Fastelaven—lage fastelavensris

Markere samefolkets dag

06.45-08.30:

Leveres i barnehagen.

08.30-9.15:

Alle barn samles/leveres på
uteområdet (ferdig kledd)

9.30:

Taxien kjører til Tjøm.

10.30 -

Måltid.

11.00 -

Toalettrunde.

11.15-13.00:

Frilek/Utforsking/Aktivitet.

13.15 -

Taxien kjører tilbake til barnehagen.

14.00 -

Måltid.

14.30-16.30:

Lek i barnehagen til barna blir hentet.
(F.eks: uteområdet, snekkerboden ,
bålplassen, kjøkkenet…. )

Mars:

Vår og vårtegn

Fugler
April:

Vår og vårtegn

Fugler

Vårblomster
Mai:

Tur til barnas dyrepark. (førskolebarna)

17-mai feiring

Besøke skolen (førskolebarna)
Juni:

Kose oss i det fine været med krabbefiske, sandlek på
stranden, plukke skjell/blomster………….
Faste aktiviteter etter årstidene:

Spikking

Fisking

Varm mat ca. 1 gang i uka (rullerer)

Lesestund.

Formingsaktiviteter: Tegne, male, aktiviteter.

(Samsvarer med mål og metode i årsplanen)

Diverse:

Tjømsgruppene starter i midten av august og slutter i
midten av juni. Drar ikke av sted i skolens høstferie og
vinterferie, romjulen eller i påskeuken. Julegudstjenesten, karneval og 17.mai feiring. blir turgruppen i barnehagen og evt. går tur i nærområdet når aktivitetene er
ferdige.

